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دإدزولب بابسش0-0 ةيدŸإ يبŸوأإ

نع ثحبي ضسانو
ةهجأولأ ¤إأ ةدوعلأ

Êوتورك ةبأوب نم

لاـيدنوŸأ تاــيفسصت
!ةـــلهسس نوـــكت نـل

fiاـــــــمئأد لـــــــسضفألأ قـــــــحتسسي زرـــــــ 
ديردم لاير ‘ حÓسص ةيؤور ىن“أأو

fiلو يسضاملب دوجول نوظوظ Áلوقن نأأ نك 
ةيرئأز÷أ ةركلل ليج لسضفأأ اننأأ

رئإز÷إ ةيدولوم0-1 ةرواسسلإ ةبيبسش

«حورت مزل ةرأدإلأو حور نود نم Úبعل»

ةأرابŸأ قÓطنإأ لبق ÚبعÓلأ ضضعبو قيرفلأ ةرأدإأ Úب تاسشوانم

ةـــــÁزه نود باــــبسشلأ
 لـــــــــــسصأوت ةـــــيدــــŸأو

ةيناثلأ ةبترŸأ ‘
لئابقلإ ةبيبسش

ÚبعÓلأ نئمطي لÓم
تاقحتسسŸأ ةيوسستب دعيو

عوبسسألأ أذه

ةمسصاعلإ دا–إإ

ةرــــــــمح رـــــــــــسضحي يــــــجورف
عافدلأ ‘ ديعلب ضضيوعتل

ةـــهجأوــــم جمÈت ةــــطبأرلأ
مداـــقلأ ءاـعبرألأ ةرواــــــسسلأ

فيطسس قافو

مسسوŸأ ةيأدب ةمحر نب مسض مدع ببسس فسشكي Óيف نوتسسأأ بردم



دعبُي مين بردم
نع ادد‹ يبيرع

«يجشسايبلا» ءاقل
مي-ن كي-بŸوأا يدا-ن برد-م ل-سصاو يرئاز÷ا مجاهŸا داع-بإا نو-ن-ي-برأا ةرملل هتاباسسح نم يبيرع Ëرك ⁄ ثيح ،›او-ت-لا ى-ل-ع ة-ي-نا-ث-لا لقنتلل ابسس– ةوعد-لا ه-ل ه-جو-ي ¤إا صسمأا ةرهسس هقيرف داق يذلا ةهجاوŸ «ءارمأ’ا ةقيدح» بع-ل-م با-ب-سسأ’ ،نا-مÒج نا--سس صسيرا--ب صشيعيو ،ا-ه-ن-ع ح-سصف-ي ⁄ ة-ي-ن-ف يدان عم ةبعسص ةي-ع-سضو ي-ب-ير-ع مغر لسصاوتŸا هسشيمهت ببسسب مين فيسصلا قيرفلا اذه ¤إا مسضنا ّنأا Ëد----ق----ت د-----سصق ي-----سضاŸا

‘ ق-لأا--ت--لاو ة--فا--سضإ’ا
دعب يسسنرفلا يرودلا

Œةياغلل ةحجا-ن ة-بر
ي-ل-حا-سسلا م-ج-ن--لا ‘

.يسسنوتلا
ةزمح . م بخا-ن-ل--ل ةÒخألا ة--جرÿا تنا--ك

ةبرسض ،يسضام-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لا
سسيئرلا يديؤوم رهظ ‘ ةمسساق
ن---يد---لا Òخ «فا---ف----لا» ـل ›ا◊ا
ى--ل--ع او--ن---هار ا---مد---ع---ب ي---سشطز
هد-ي-يأا-ت بسسكو ه-ّف-سص ‘ م-ه-فو-قو

هبسصن-م ‘ ي-سشطز ءا-ق-ب-ل ا-ب-سس–
لاغسشأا لÓخ «فافلا» سسأار ىلع
ة-ي-با--خ--ت--نلا ة--ما--ع--لا ة--ي--ع--م÷ا
ثيح ،لبقŸا سسرام ‘ ةررقŸا
هذه ‘ لوخدلا يسضاملب سضفر
ةفاسسم ىلع فوقولا رّرقو ةبعللا
Úح------سشرŸا ّل------ك ع------م ةد------حاو

ة-ل-ب-قŸا ة--يدا–لا تا--با--خ--ت--نل
عم هطبري يذلا دقعلا ّنأا مادام
دحاو سصخسش عم سسيلو «فافلا»

.يسشطز ‘ Óث‡
‘ حاترم Òغ ادب يسضاملب

ةيفحسصلا ةودنلا
ةيÁداكأا Úسشدت ّنأا ايلج حسضتاو
فرظلا اذ-ه ‘ سسا-ب-ع-ل-ب يد-ي-سس
ن-م ا-سسورد-م ارا-ي-خ نا-ك تاذ-لا-ب

«فافلا» ـل ›ا◊ا سسيئرلا فرط
بخا-ن--لا رو--سضح ى--ل--ع هرار--سصإاو
اذه نكل ،يسضاملب لامج ينطولا
وهو حاترم Òغ ادب Òخألا
ة--ل--ئ--سسأا ى---ل---ع بي---ج---ي
ى---ل----ع Úي----مÓ----عإلا

ةود------ن------لا سشما------ه
‘ ة-----ف-----ي------ح------سصلا
ّل---ظ ‘ سسا---ب---ع---ل----ب
نو---ك----ي نأا ه----سضفر
‘ ة--ح--بر--م ة--قرو
ـل ح----سشر----م ّيأا د----ي
نأا حسضتاو ،«فافلا»
نكي ⁄ ينطولا بخانلا
ى----ل----ع ّدر----لا ‘ ا----ب-----غار
‘ ه-تءا-ج ي-ت--لا ة--ل--ئ--سسألا

Òغ ادب لب عوسضوŸا اذه
ي--سشطز ثيد◊ ثÎك---م
‘ ه-ب-نا--ج ¤إا و--هو
ى--------ل--------ع هّدر

.Úيفحسصلا
ةقرو ىلع نهار يسشطز

رارقتسس’او يسضاملب
›ا◊ا سسي-----ئر-----لا ّنأا د-----ي------كألاو
ةقرو ىلع اÒثك نهار ةيدا–Óل
يسضاملب لامج ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا
ىدل هلقثو Òبكلا هنزو ¤إا رظنلاب
هÈتعي يذلا يرئاز÷ا روهم÷ا
ج--يو--ت--ت--ل ي--ق--ي--ق◊ا سسد---ن---هŸا
ـب ا-ي-ق-ير-فإا ·أا سسأا-ك-ب «ر-سضÿا»
ج-يو-ت-ت-لا بسسن نو--سضفر--يو ر--سصم
وأا ه-سسي-ئر وأا «فا-ف--لا» ـل يرا--ق--لا
ا-م-ك ،›ارد-ي-ف-لا بت-كŸا ءا--سضعأا
ى-ل-ع بع-ل-لا ى-ل--ع ي--سشطز ن--هار
ل---ما---ع و---هو سسا----سس◊ا ر----تو----لا
بخ--ت--نŸا تي---ب ‘ رار---ق---ت---سسلا
را--م--غ لو--خد ل--ي---ب---ق ي---ن---طو---لا
ةرر-قŸا ⁄ا-ع-لا سسأا--ك تا--ي--ف--سصت
.لبقŸا يام رهسش ةياهن

ÚحسشرŸا ةّيقبو يداسص
يسضاملب ةجرÿ نوحاترم

بخانلل ةÒخألا ةجرÿا تءاجو
ل---ف---ح هرو---سضح ىد---ل ي---ن---طو---لا
زكرم Úسشدت

يديسس

بع-لŸ ه-ترا--يز لÓ--خ وأا ى--سسو--م
ى--ل--ع ى---ت---ح وأا د---يد÷ا نار---هو

ل--ما--ع--ت--م ع--م ه--ع--ي--قو--ت سشما---ه
حيÎل ،«سسيليبوم» لاقنلا فتاهلا
تا--با--خ--ت--نل Úح--سشرŸا ة--ي---ق---ب
يداسص ديلو امهب ينعنو «فافلا»
يسضاملب ّنأا اÃ ،جابرق ظوفfiو
عم هلماعت ةقيرط ‘ افfiÎ ناك
ة--ل--ب--قŸا «فا--ف--لا» تا--با--خ--ت---نا
نم عارسص يأا ‘ لوخدلا سضفرو
نم Òثكلا رسسخي هلعجي نأا هنأاسش
،يرئاز÷ا روهم÷ا ىدل همهسسأا
يسضاملب نأا ديكأاتلا نكÁ ›اتلابو
‘ ادياfi افرط نوكي نأا راتخا
.ةيباختنلا ةيعم÷ا

نأاسشب ةرازولا ّدر رظتني
ـل يسساسسأ’ا نوناقلا فييكت

«فافلا»
د--ي ‘ ةÒخألا ة--قرو---لا ى---ق---ب---تو
ّدر وه ،«فافلا» ـل ›ا◊ا سسيئرلا
نأا-سشب ة-سضا-ير--لاو با--ب--سشلا ةرازو

ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسا ة-ما-ع ة-ي-ع-م-ج د-ق-ع
ي--سسا--سسألا نو--نا---ق---لا ل---يد---ع---ت---ل

ن--م Òيا--ع--م ع---سضوو ة---يدا–Ó---ل
ما-مأا ق-ير-ط-لا ع-ط-ق-ت نأا ا--ه--نأا--سش
ما-مز د-ّق-ل-ت ‘ ة-ب-غاّر-لا ءا-م-سسألا
،م-ي-هار-با ›اد ى-ن--ب--م ‘ رو--مألا

ل-يد-ع-ت ى-ل-ع ي-سشطز ّر-سصي ثي--ح
ةماع-لا ة-ي-ع-م÷ا ة-ي-سشع نو-نا-ق-لا
ة--ثو--ع--ب--م ّنأا م--غر ة--ي--با--خ---ت---نلا
ةرا---سس ر---ئاز÷ا ¤إا «ا---ف---ي----ف----لا»

Úناوقلا فييكتب تبلاط اروماسص
ءي-سش ل ن-ك-ل ،ة-ل--يو--ط ةÎف ل--ث--م

سضفو ق--ّق– عا--ب--تا «فا--ف--لا» تل--ّ
¤إا ما-مألا ¤إا بور-ه--لا ة--سسا--ي--سس
.ةيباختنلا ةيعم÷ا ةيسشع ةياغ

¤إا دمحأا دمحأا ةدوع
ةقفر همدخت ’ «فاكلا»

لولهب
«فافلا» سسيئر ةدوع تءاج امك
لوبق دعب هبسصنم ¤إا دمحأا دمحأا
نم ديزتل ،اهب مّدقت يذلا نعطلا
Òخ ـل ة-ب-سسن--لا--ب رو--مألا د--ي--ق--ع--ت
ة-سضب-ق-لا ّل-ظ ‘ ،ي--سشطز ن--يد--لا
ي-----سشا-----غ-----لŸا Úب ة------يد------يد◊ا
ل-ب ة--يدا–Ó--ل ›ا◊ا سسي--ئر--لاو

›ارديفلا بتكŸا وسضع ىتح
سسيئر دقتنا يذلا لولهب رامع
حارو تاّرŸا نم Òثك ‘ «فافلا»
ّنأا ادقتعم رانلا هيلع حتفي
د--ق د--م--حأا د--م---حأا
د---ع----ب ى----ه----ت----نا

ن-م ه--ت--ب--قا--ع--م
فرط
،«افيفلا»
ّنأا مايألا تبثتل
ي-ت-لا ة-سسا--ي--سسلا
«فافلا» اهتعبتا

ى--ت--حو ة--ئ--طا--خ
ح------سشرŸا م------عد
يقيرفإا بون÷ا
سسيتراب

‘ ي-ب-ي--سستو--م
تاباختنا
«فاكلا»
Èتعي

ةرماغم
.ةيقيقح
ةزمح . م

..«ويسشتلاكلا» ‘ قيرف ثلاث عم ةديدج ةبرŒ صضوخيسس
   Êوتورك ةباوب نم ةهجاولا ¤إا ةدوعلا نع ثحبي سسانو

قيرفلا اذه ‘ ديدج نم ‘اÎحلا هراوسشم ثعب ¤إا سسانو مدأا يرئاز÷ا ›ودلا حمطي ،›اطيإلا Êوتورك يدانب ةيسضاŸا تاعاسسلا ‘ هقاحتلا مّسسر امدعب
هنأا Òغ قيرفلا اذه ‘ ةÒبك لامأا هيلع قّلعي عيم÷ا ناك ثيح ،يرايلاك ‘ ةياغلل بعسص مسسوم فسصن دعب «١ يÒسسلا» ‘ ءاقبلا ىلع سسفاني يذلا عسضاوتŸا

وهو ،«انوروك» ءابوو تاباسصإلا حبسش نم ىناع امدعب ءاوجألا Òيغت ¤إا رطسضيل ،وكسسيسشنارف يد ويبيزوأا بردملل ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ هسسفن سضرف ‘ لسشف
.٢٢٠٢ ىتح ›وبان عم اطبترم لازل هّنأا املع اÒثك بعلي ل هلعج ام

فده يأا لجسسي ⁄و يسساسسأاك تايرابم4 عبرأا ‘ كراسش
كراسشي ⁄ هنأا Òغ ،قيرفلا ‘ هسسفن سضرف لجأا نم ةÒبك لامأا لمحي وهو ›وبان نم ›ا◊ا مسسوŸا ةيادب لبق ةراعإا لكسش ىلع يرايلاك ¤إا سسانو لقنتو
وهو ،اهب بعل يتلا ةÎفلا لÓخ فده يأا ليجسست نع زجع ثيح ،مسسوŸا لوألا فسصنلا ةليط يسساسسأاك تايرابم٤ اهنيب نم تايرابم٠١ ‘ ىوسس
يذلا ويرانيسسلا سسفن سسانو سشيعيل ،زجعلا Êاعت يتلا ةيمامألا ةرطاقلا ‘ قيرفلا ميعدتو هب ظافتحلا مدع رّرقت يرايلاك ةرادإا لعج ام
.يسضاŸا مسسوŸا ›وبان عم هسشاع

بختنŸا ‘ ءاقبلا نامسضو ةهجاولا ¤إا ةدوعلا نع ثحبي
اذه ‘ ةيسساسسأا ةناكم نامسض ‘ سسانو ةتبغر ¤إا دوعي ،›اطيإلا يرودلا بيترت ليذتم وحن لاقتنلا سسانو ليسضفت

ىلع ةديدسشلا ةسسفانŸا لظ ‘ ةددهم تتاب ينطولا بختنŸا ‘ هتناكم نأا مادام هتاف ام سضيوعتو قيرفلا
لجأا نم سضافتنلاب ةرŸا هذه ابلاطم قباسسلا ودروب بعل نوكيسس ›اتلابو ،ةيمامألا ةرطاقلا ‘ بسصانŸا

يذلا ،يليÓب فسسوي مجنلل ةيوقلا ةدوعلا عم اميسسل لبقŸا سسرام سصبرت لÓخ ةوعدلا هيجوتب يسضاملب لامج بخانلا عانقإا
.سسانو ةناكم دّدهي

نÓيم مامأا روهظ لّوأا ‘ رظتنمو بّردتلا ‘ عرسش
رظتني يذلا قيرفلا تابيردت ¤إا مسضناو Êوتورك ةنيدÃ سسمأا لوأا ةيسشع سسانو مدأا ّطح ،ةقفسصلا ما“ا دعبو

لوألا روهظلا نوكيسس ثيح ،«وÒسس ناسس» بعلÃ نÓيم ردسصتŸا مامأا ةلبقŸا ةلو÷ا ‘ ةياغلل ةبعسص ةارابم
رطسشلا لÓخ هسشاع ام نايسسنو روهظ لوأا ‘ هتامسصب كرت لمأا ىلع ديد÷ا هقيرف عم يرئاز÷ا مجنلل

لجأا نم ةوجرŸا ةفاسضإلا Ëدقتل Êوتورك ‘ هيلع لّوعي يذلا وهو ،يرايلاك عم مسسوŸا نم لوألا
.«ويسشتلاكلا» ‘ ءاقبلا نامسضو بيتÎلا ليذ ةرداغم ىلع قيرفلا ةدعاسسم

«هفرعأا ’ Êأ’ تسضفر ينكل ،ةظ◊ رخآا ‘ صسانو ّمسض ّيلع اوسضرع» :كينيمود
‘ سسانو مدأا مسسا هيلع اوحÎقا ةرجانŸا سضعب Âّأا كينيمود نوÁر تنان بردم فسشكو

دقاعتلا تسضفر دقل» :قايسسلا اذه ‘ يسسنرفلا ينقتلا لاقو ،هسضفر هّنأا Òغ ةظ◊ رخأا
بسصانم ميعدت ديرن نحنف هتافسصاوم لثÃ بعل ¤إا ةجاح ‘ انسسل اننأل سسانو عم

نكÁ ل ،هفرعأا ل بعل مسض يننكÁ لو بعÓلا اذه فرعأا ل يننأا امك ،رخأا
نم ديدعلا تيقلت ،هلبقأا ل اذه ،طقف مادقتسسلا لجأا نم مادقتسسلا
ÚبعÓلا لسضفأا ّيلع نوسضرعي Úبعل ءÓكو نم يفتاه ‘ تلاسصتلا
.«ىرخأا ةيدنأا ‘ مهيبردم عم لكاسشم نوهجاوي نيذلا

ةزمح . م

ثد◊اــه٢٤٤١ ةيناثلا ىدامج١٢ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يرفيف٤٠ سسيمÿا

ةيلاثŸا ةليكششتلا ‘ ةي’وب
يشسنرفلا يرودلل

يŸا--ع--لا «درو--ك--سسو--ه» ع--قو--م را--ت---خا

ةي’وب ديرف يرئاز÷ا مجنلا صصسصختŸا

ي-ف-نا-ج ر-ه-سشل ة-ي-لا-ثŸا ة-ل-ي-ك--سشت--لا ‘

زتام يدان عم تفÓلا هقلأات لعفب ،يسضاŸا

تاراسصتنا ثÓث قيق– وحن هداق يذلا

رخأا ‘ ايŸاع افده لّجسس ام-ك ،ة-ي-لا-ت-ت-م

¤إا ة-ي’و-ب ءا-جو ،تسسير-ب ما--مأا ءا--ق--ل

ةيلاثŸا ةلي-ك-سشت-لا ‘ را-ب-ك مو‚ بنا-ج

صسرا◊او راÁا--ن ي--ل--يزاÈلا م--هزر---بأا

صسي-ف-ما-م يد-ن-لو-ه-لاو صسا-فا-ن رو-ل-يا-ك

‘ ÚعبتتŸا هابتنا ةي’وب تفلو ،يابيد

ام و-هو ،م-سسوŸا اذ-ه ي-سسنر-ف-لا يرود-لا

.ةديدع قرف نم ابولطم هلعج
ةزمح . م

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
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 فضشكيو ةمحر Íب ديضشي Óيف نوتضسأإ بردم
مضسوŸإ ةيإدب همضض مدع ببضس

ديعسس يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ قلأات عباتي ناك هنأأ ،ثيمسس نيد ، Óيف نوتسسأ يدان بردم فÎعإأ
‘ Óيف نوتسسأ ¤إأ همسض نم ابيرق ناكو يسضاŸأ مسسوŸأ يزيل‚إلأ دروفتنيرب يدان عم ةمحر نب

ببسس اعجرم ،ماه تيسسو يدان ¤إأ رسضÿأ بعل لقتني نأأ لبق ، ›ا◊أ مسسوŸأ ةيأدب
Íب ثيمسس داسشأأ امك ،قيرفلأ ‘ «ضشيلراغ» Óيف نوتسسأأ م‚ دوجول ةقفسصلأ نع هعجأرت

انعم ضشيلراغ دوجو نكل ،Óيوط هانياع يذلأ بعÓلأ وه ةمحر نب»:Óئاق حرسصو ةمحر
ناك هنأل ،دروفتنيرب نم ةقفسص لسضفأأ نوكيسس ناك ةمحر نب ،ةقفسصلأ لسشف ‘ اببسس ناك

دعب هقلأات نم قثأو انأأو ماه تسسيو ¤إأ لقتنإأ هنكلو ،ةمسسا◊أ هتأرير“و هفأدهأاب أزي‡
Úمدقلأ اتلكب بعللأ هنكÁ بوهوم بعل ةمحر نب»:فاسضأأو ،«قيرفلأ ‘ ماجسسنإلأ

يدان هجأو ماه تسسيو نأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردŒ .«ضسفانŸأ هنم رذحي نأ بجي بعلو
ل.ماسسح .زاتمŸأ يزيل‚إلأ يرودلأ ةأرابم ‘ ضسمأأ ةرهسس Óيف نوتسسأ

ــه2٤٤1 ةيناثلأ ىدامج12 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف٤0 ضسيمÿأ ثد◊إ

ةــــــــــيضسنرــــــــــفلإ ةــــــــــفاــــــــــحضصلإ مـــــــجاهي روـــــــــــليد
هناصسل ىلع ةبذاك ارابخأا اهرصشن ببصسب ةيصسنرفلا بيكيل ةفيحصص ،روليد يدنأا ،يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا مجاه
بذكي رصضÿا مجاهم لع-ج ا-م ، اد-ي-ج ل-م-ع-ي ل Òخألا اذ-ه نأا ة-ج-ح-ب ،›و-ب-نو-م يدا-ن-ل Êد-ب-لا ر-صضÙا د-صض

Êدبلا رصضÙاف ، بيكيل ةديرج ‘ رداصصلا عوصضوŸا بيذكت ديرأا»:Óئاق Îيوت ‘ يمصسرلا هعقوم ىلع تاحيرصصتلا
يا لوقب يصسفنل حمصسا نأا نكÁلو اÒثك همÎحأا اناو تابيردتلا دعب ىتح امئاد لمعيو ديج يليناغاب نافيتصس
ل.ماصسح .«قيرفلا دصض تاءاÎفإا اهنإا ،Óثا‡ اعوصضوم اوبتكي نا نكÁ فيك مهفا ل ،هنع ءوصس

:حا‚وب دادغب..ةوقب نورماكلا «ناك» لوخد ‘ هحومط نع Èع

«fiو يضضاملب دوجول نوظوظ’ Áةيرئإز÷إ ةركلل ليج لضضفأإ اننأإ لوقن نأإ نك»

لايدنوم ‘ ةÒبك ةأاجافم قيق– ىن“أإ »
«ةلهضس تضسيل تايفضصتلإ نكل رطق

«fiو يضضاملب دوجول نوظوظ’ Áاننأإ لوقن نأإ نك
«ةيرئإز÷إ ةركلل ليج لضضفأإ

حا‚وب دأدغب ،يرطقلأ دسسلأ يدانل يرئأز÷أ ›ودلأ مجاهŸأ فسشك
ضسأاك تايئاهن ‘ ةÒبك ةأاجافم قيقحتل يرئأز÷أ بختنŸأ حومط نع
امك ، ابعسص هÈتعأأ يذلأ لهأاتلأ لاح ‘ ،رطق ‘ ةررقŸأ ةلبقŸأ ⁄اعلأ

اسضيأأو نورماكلاب ةررقŸأ ايقيرفإأ ضسأاك ‘ رسضÿأ تاحومط نع ثد–
ا-سضيأأ قر-ط-تو ،د-سسلأ يدا-نو ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ ع-م ي-سصخ-سشلأ ه-حو-م-ط

رابتعأ اسضفأر ،يرئأز÷أ بختنŸأ ‘ لايجألأ عأرسص ةيسضق نع ثيدحلل
يسضاملبب داسشأ امك ةيرئأز÷أ ةركلأ خيرات ‘ لسضفألأ وه ›ا◊أ لي÷أ
اميف در نيأأ ، ةيرطقلأ «ديد÷أ يبرعلأ» ةفيحسص عم رأوح ‘ أÒثك
رطق لايدنوم تايفسصت ‘ ةلهسس ةعوم‹ ‘ رسضÿأ دجأوت ضصخي
كا-ن-ه تسسي-ل»:لو-ق-لا-ب ر-ج-ي-ن-لأو يـتوـبـيـجو ،و--سساــف اـنـيـكروـب مــسضــت

ىـلـع لـسصـحـت نأأو اــمــئأد كــسضرأأ ىلع زوفت نأأ بجي ،ةلهسس ةأرابم
وـه أذـهو ،كسضرأأ جرا--خ تا--يرا--بŸأ ‘ طا--ق--ن--لأ ن--م لد--ع---م ىـلـعأأ
نأأ بـجـي ،ةــيأدــب.⁄اعلأ ضسأاك ¤إأ لهأاتلأ قيقحتل يقيق◊أ رايعŸأ
‘ ةÒبك ةأاجافم ققحن نأأ ىن“أأ دعب اميفو ⁄اعلأ ضسأاــك ىــلإأ لـهأاـتـن
رطق يـف لايدنوŸأ ةفاسضتسسل تأÒسضحتلأ »:فاسضأأو «⁄اعلأ ضسأاك
هنيع مأاب دهاسشيو يتأاي نأأ ءرŸأ ىـلـع ،هـفـسصو نكÁ ل يـلاـيـخ ءيــسش
أًراــهــنو لايل موــن ل ،فـقوـت نود نـم Òسست لامعألأ ،ءيسش لك

ة----ي----بر----ع----لأ نـي----تـمأÓ----ل مـلـحـلأ أذــه قـقـحـتـي ىـتـح
نأا---ب بر---ع---ك ا---ن---ل فرـسش أذـهو .ة---ي---مÓ----سسإلأو
‘ بعŸÓأ .⁄اع-لأ ضسأا-ك ر-ط-ق ف-ي-سضت-سست

ىن“أأو ،اًسضيأأ ميظنتلأو يلماع ىوتسسم
.«قيفوتلأ لك مهل

«fiنوظوظ
انعم يضضاملب دجإوتل

«ةيرئإز÷إ ةركلل ليج لضضفأإ اننأإ لوقن نأإ نكÁ’و
لا--م--ج ير--ئأز÷أ بخ--ت--نŸأ بردÃ حا‚و---ب دا---سشأأ ا---م---ك
بختنŸأ حا‚ بابسسأ مهأأ دحأأ هÈتعإأو لوطم يسضاملب
‘ لاي-جألأ عأر-سص ن-ع ثيد-ح-ل-ل جر-عو ،ه-ق-لأا-تو ير-ئأز÷أ
رظني يسضاملب لامج ديكأاتلاب»:Óئاق يرئأز÷أ بختنŸأ
يذــلأ يرودــــلأ نــع رـظـنـلأ فرــسصــب بــعÓلأ ىوتسسم ¤إأ

لظ ‘ لاـع ىوتسسÃ عتمتي يرطقلأ يرودلأ نأأ نم مغرلأ ىلع هيف طسشني
لاـمـجو ،اــبوروأأ نـم Úمدا---ق----لأ راـبـكـلأ ÚفÙÎأ نـم د----يد----ع----لأ دو----جو
،بعلŸأ ضضرأأ ىلع مدقي أذاـمو بعÓلأ تاناكمإأ ¤أ لوأأ رـظـنـي يـسضاـمـلـب
›ا◊أ لي÷أ نعو ،«ةيقيقح ةفاسضإاب بختنŸأ ميعدت هل ةبسسنلاب مهألأ
لـيـجـلأ أذـه نـكـل ،ل-----سضفألأ هــنإأ لوـقــن نأأ نـكـمـي ل»:فا-----سضأأ ر-----سضخ-----ل-----ل

حـجـن بختنŸأ أذـــهو ،يـسضاـمـلـب لامج لـثـم اـبردـم هـيدـل نأل ظوـظـحـم
ام  مدق بختنŸأ ¤إأ ءاج ليج لك نأأ دقتعأأ ،يقيرفألأ بقللاب جـيوـتـتـلاـب
لي÷أ أذه ق-ق-ح-ي نأأ ى-ن-م-ت-ن ،ŸÚا-ع-لأ بر ن-م ق-ي-فو-ت-لأ ة-يا-ه-ن-لا-بو ه-يد-ل
نـم ديزŸأ ققحي نأأ اندعب يتأايسس يذــلأ ليجلل ىـنـمـتأأ اـمـك تأزا‚إلأ
.«رئأز÷أ مسسأ ت– دحأو بختنمو دحأو قيرف نحن ،تاـحاـجـنـلأ

نورماكلإ ناك لوخد ‘ لمأانو ايقيرفأإ لاطبأإ نحن»
«بقللإ ىلع ظافحلل زيكÎلإ سسفنب

بقلب ظافتحإلأ ‘ ينطولأ بختنŸأ حومط ضصخي اميفو
‘ ي-سضا-م-ل-ب لا-ب-سشأأ ه-ب جو--ت يذ--لأ9102 اي-ق-ير-فأ ضسأا-ك
لاـطـبأأ ن-ح-ن»:حا‚و-ب در نور-ما-ك-لأ ةرود لÓ--خ ،ر--سصم
ضسـفـنـب ة--ل--ب--قŸأ ةـنـسسـلأ ل---خد---ن نأأ لـمأاـنو ،ا---ي---ق---ير---فأأ
ىــلإأ لـهأاـتـلأ وـه يـل ةـبـسسـنـلاـ-ب ءي-ـ-سش م-ـ-ـ-هأأو ،ز-ـ-ي-ـ-كر-ـ-ت-ـ-لأ

ير-ئأز÷أ رو-ه-م÷أ حر-ف-ي-سس ا-م أذ--هو ،مـلاـعـلأ ضسأاــك
«Òبك لكسشب

مغر دضسلإ ‘ حاترم انأإ»
جيوتتلإ ‘دهو سضورعلإ

«باقلأ’اب

اميفو
يقلت ضصخي
نم ددع نم اسضورع

نع ثيد◊أ حا‚وب ضضفر ، ةيبوروألأ ةيدنألأ
هيف ثحبي يذلأ ،يرطقلأ دسسلأ يدان ةرداغم
حر----سص ثي----ح ، با----ق----لألا----ب ج----يو----ت----ت----لأ ن----ع
›اح بعسص دسسلأ جراـخ بعللأ عوسضوم»:Óئاق
ضسأا-----ك يـف بـعـلأأ نأأ ىـنـمـتأأو ا-----ن-----ه حاـترـم اـنأأ
فوفسص بـعلأ اهنيح نوــكأأ نأأو،2202 مـلاـعـلأ

‘ اند-ع-ت-بإأ م-غر ا-م-ئا-ق لأزا-م بق-ل-لأ ى-ل-ع ضسفا-ن-ت-لأ»:فا-سضأأو ،«د-سسلأ
ةÈخ انيدل تحبسصأأ امك ،زوفلل امئأد بعلن نحنو، ةطقن31ب ةرأدسصلأ

نألأ ، ةيسضام خسسن ثÓث ‘ انتاكراسشم لÓخ ايسسأ لاطبأأ ةطبأر ‘
اـــنأأو لاــــع زــيـكرــت اــنـيدـل نوــكــيــسسو ،مـسسومـلأ أذــه فـلـتـخـتـسس روـــمألأ

.«دسسلأ عم يويسسآلأ بقللأ زرـحأأ نأأ ىن“أأ ،يسصخسشلأ ىوتسسŸأ ىـلـع

«Œةديج ودبت1202 ةنضسو انوروك ةمزأإ تزوا 
«ةلوطبلإ فإده بقلب جيوتتلل

‘أده ةرأدسص هلÓتحإاب ضصاخ لأوؤوسس ىلع ينطولأ بختنŸأ مجاهم درو
مسسوم نم هتاناعم ¤إأ ةفاسضإأ فده11 ديسصرب ايلاح1202 ةنسس ⁄اعلأ

ةديعسس ةنسس ودبت يـل ةبسسنلاب ،ديكأاتلاب»:لوقلاب يسضاŸأ مسسوŸأ بعسص
ماع نأأ اسصوسصخ ،هب موقن يذـلأ لمعلأ لسضفب أذـه هلل دم◊أ .ةقفوم
ةـمزأأ نم جورخلل ،عيم÷أ ىلع ةياغلل ةبوعسصلأ ةياغ ‘ ةنسس تناك0202
انأأو ،لاع زيكÎب تأأدب1202 ماع ةيأدب ذنم ، اسضيأأ يـل ةبسسنلابو اـنوروـك
«.ه-ل-لأ ءا-سش نإأ ل-يو-ط لأز-ي ا-م رأو-سشŸأو،رأر-م-ت--سسا--ب فأد--ه--لأأأ ل--ج--سسأأ
لأوـط لزـنـŸأ تــمزلأ ،عـيـمـجـلأ نأاــسش يـنأاـسش انوروك ةÎف ‘ »:فاسضأأو
،يــلزــنــŸأ رــجــحــلأ لÓ----خ ن-----م تأءأرــجإلأ تع-----ب-----تأو ،ر-----ج◊أ ةÎف
لـسسـغو ةــيزأرــتــحأ تأءأرــــجإأ عــم ةـيـلـئاـعـلأ ءأوــــجألأ ضســفــن تــسشــعو
يرودلأ فأده بقلب هجيوتت ةيناكمإأ ضصخي اميف امأ .«رأرمتسساب نيديلأ
زو-ف-ي نأأ ءي-سش م-هأأ ن-ك-ل ،ه-ل-لأ ءا-سش نإأ»:حا‚و-ب لا-ق-ف أدد‹ ير-ط--ق--لأ
هوجو ىلع ةحرفلأ عرزـن نأأو يـئاـمز ةدـعاـسسـمو يرودـــلأ يـف قيرفلأ

.«انÒهامج

«fiةيؤور ىن“أإو امئإد لضضفأ’إ قحتضسي زر
«ديردم لاير ‘ حÓضص

زرfi ضضا--ير Úير--ئأز÷أ Úي---لود---لا---ب حا‚و---ب دا---سشأأو أذ---ه
حرسصو حÓسص دمfi يرسصŸأ مجنلأ اسضيأو يليÓب فسسويو

اسصوسصخ بختنملل ديفمو أÒثك ينحرفي يليÓب فسسوي قلأات»:Óئاق
، «ير-ط-ق-لأ يرود-لأ ي--ب--عل ل--سضفأأ ن--م د--ع--يو هأو--ت--سسم دا--ع--ت--سسإأ ه--نأأو
بعلي، بختنŸأ ‘ ةيروÙأو يلعألأ ةطقنلأ وه زرfi ضضاير»:فاسضأأو

‘ Úب-عÓ-لأ ل-سضفأأ ن-م ف-ن-سصيو ،يز-ي-ل‚إلأ يرود--لا--ب Òب--ك ق--ير--ف ‘
ةÿÈاب بخت-نŸأ د-ي-ف-ي-سس د-ي-كأا-ت-لا-بو ،أد-ج ةزا-ت-مŸأ ة-ي-عو-ن-لأو ةدو÷أ
‘ فدرأأو ،«لسضفألأ قحتسسي وهو اهب زيمتي يتلأ ةيفأÎحإلأو ءأدألأو

لب ،Òبك قيرف عم بعلي حÓسص»:حÓسص دمfi يرسصŸأ مجنلأ نع هثيدح
يعجسشم نم اسساــسسأأ اـــنأأو ،⁄اعلأ ‘ قرفلأ لسضفأأ نم لوبرفيل Èتعأأ
.«ديردم لاير ‘ حÓسص فÎحي نأأ ىن“أأو لوبرفيل

ل.ماسسح

 قـــــــــلعتُم اــــــــنأإ» : ةـــــــجديكوأإ
يــــتلإ رـــــــــئإز÷اب إÒـــــــــثك

«Òـــــثكلإ › تـــــمدق
،ينطولأ بختنŸأ ىمرم ضسراح ةجديكوأأ ردنسسكلأأ ضضفر

،«ءأر-ح-سصلأ ي-براfi» ـل ه-ئا-م-ت-نأ ‘ كي-ك-سشت--لأ ةر--ك--ف
.ايقيرفأأ لاطبأأ ليثمتل ديدسشلأ هبح ىلع أددسشم
،رئأز÷اب هقلعت ىلع يسسنرفلأ زتيم ضسراح ددسشو
اهديلا-ق-تو ا-ه-تأدا-ع ى-ل-ع ا-سسنر-ف ‘ Èك ه-نٔأ م-غر

.ةيسضاŸأ تأونسسلأ لÓخ
ىد-م رو-سصت د-حأل ن-ك-م-ُي ل ه-نٔأ ة-جد-ي-كوأأ ح-سضوأأو
03 نسسل هلوسصو ىتح رظتنأ يتلأو ،رئأز÷اب هقلعت
ءاعدتسسأ هيقلت دعب ،ةرم لؤل اهترايز لجٔأ نم اماع

باهو ضسيأر ةسسفانمو «ءأرحسصلأ يبراfi» ليثمتل
ة--ف--ي--ح--سصل ير--ئأز÷أ ضسرا◊أ ثد–و .ي◊و---ب---م
قلعتُم انٔأ» :لٔياق ددسصلأ أذه ‘ ةيسسنرفلأ «بيكيل»
،ا-ه-م-ل-ع ل-م-ع-ت ي-تزا-ف-ُق نٔأ ل--ي--لد--ب رٔيأز÷ا--ب أÒث--ك
.«اسضيأأ يمسسإل ةفاسضٔلاب
انتأزافق ضسدقن ىمرŸأ ضسأرح نحن» :هلوقب رسسفو
،ةنيعم روسص ؤأ فورح يأأ اهيلع نودن امدنعو ،أÒثك
.«ءيسشلأ أذهب انقلعت ىدم حسضوي كلذ نٔاف
باب › تحتفو ،Òثكلأ › تمدق رٔيأز÷أ»: لسصأوو
ن-م ا-ه-ل-سضف-ب تن-ك“ ي-ن-نٔأ ا-م-ك ،ة--ي--لود--لأ تا--سسفا--نŸُأ

لÓخ يوركلأ يرأوسشم ‘ جيوتتت لؤأ ىلع لوسص◊أ
ركذُي.«Úماع لبق ايقيرفأأ ·ٔأ ضسٔاك تائياهن

،اماع23 رمعلأ نم غلابلأ ضسرا◊أ نٔأ
عم ةيسساسسٔأ ةناكم فطخ فدهتسسي

ىوتسسم عجأر-ت Ó-غ-ت-سس-ُم ،ر-سضÿأ
يدو--ع--سسلأ يرود--لأ ‘ ي◊و--ب---م
ه-تا-با-سصإأ ة-ج-ي-ت-ن قا-ف--تلأ ة--ق--فر

.ةرركتŸأ

 ةمئاق ¤إإ م’وغ ديعي وزوتاغ
«غيلابورويلإ» ‘ ›وبان

يزوف ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ مسسإأ جأردإأ ›اطيإلأ ›وبان يدان نلعأأ
يبوروألأ يرودلأ تاسسفنم ‘ ةكراسشŸأ قيرفلأ ةمئاق نمسض ،ملوغ
نا-ك-م ل-ح-ي-ل ، Êا-ب-سسإلأ ة-طا-نر-غ يدا-ن ة-ه-جأو-م ل--ب--ق ،م--سسوŸأ أذ--ه
‘ ةكراسشŸأ نع أدعبم ملوغ ناك امدعب ،«يتنرويل ودنانÒف» مجاهŸأ

وزوتاغ ورانيج بردŸأ نم رأرقب مسسوŸأ ةيأدب ذنم ةسسفانŸأ هذه
هحنمو ملوغ ىلع دامتعإلأ ىلع أÈ‹ هسسفن دجو هنأ أودبي يذلأ

لÓخ ›وبان ةرداغم يرئأز÷أ بعÓلأ ضضفر امدعب ةديدج ةسصرف
ل.ماسسح .يسضاŸأ يفناج رهسش



بردŸا ىعصسي ،ةارابم لك لبق ،عيم÷ا ملعي املثم
رابتع’ا Úعب ليصصافتلا قدأا ذخأا ¤إا ناف’ سسينيد
جئاتنلا قيق– فدهب يغبني امك هقيرف Òصضحتل
انلصص– يتلا تامولعŸا بصسحو ،كلذل ،ةيباجيإ’ا

ديدعلا عمج ددصصب يصسنرفلا ينقتلا نإاف ،اهيلع
Úصسح رصصن مدا-ق-لا ه-صسفا-ن-م ن-ع تا-مو-ل-عŸا ن-م
02 بعلÃ تبصسلا اذه ةبيبصشلا ههجاوتصس يذلا ياد
ةلوط-ب ن-م21 ة-لو÷ا را-طإا ‘ ة--م--صصا--ع--لا--ب توأا
د---ير---ي نا---ف’ نأا ثي---ح ،لوأ’ا فÙÎا م---صسق---لا
ىتح ،اهفعصض طاقنو ةيرصصنلا ةوق طاقن فاصشتكا
ق--فو د--عوŸا اذ--ه--ل Òصضح---ت---لا ه---ع---صسو---ب نو---ك---ي
ى-ل-ع Òب-ك رار-صصإا ع-م ه-يد-ل ةر-فو-تŸا تا-ي-ط--عŸا
 .›اوتلا ىلع ناث زوفب Òخأ’ا زوفلا ديكأات

 تاميلعتلا قيبطتو يكيتكتلا لمعلا Úصس– ىلع رصصي
بردŸا هدقع يذلا Òخأ’ا عامتج’ا لÓخ نمو

اذه نإاف ،فانئتصس’ا ةصصح ‘ ÚبعÓلا عم ناف’
،يكيتكتلا لمعلا Úصس– ىلع اÒثك رصصي Òخأ’ا
ةصصاخ قيرفلل اهمدقي يت-لا تا-م-ي-ل-ع-ت-لا ق-ي-ب-ط-تو
تايلآ’او ناديŸا قوف ÚبعÓلا عقومتب قلعتي اميف
ى-مرŸا ى-ل-ع لو-صصو-ل-ل ا-ه-ق-ي-ب-ط-ت ي--غ--ب--ن--ي ي--ت--لا
ن--ك--ي ⁄ نا--ف’ نأا ةرا--صشإ’ا ع--م ،¤وأ’ا ة--جرد--لا--ب
مامأا Òخأ’ا ءاقللا ‘ يموجهلا لمعلا نع ايصضار
سصرفلا نم ديدعلا ةبيبصشلا تعيصض نيأا ةدكيكصس
نم Èكأا ةجيتنب زوف قيق– اهعصسوب ناكو ةلهصسلا

 .در نود فده

 ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ‘ دعب لصصفي ⁄
ديري ’ يلئابقلا ينفلا مقاطلا نإاف ،لباقŸا ‘

يتلا ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ⁄اعم ديد– ‘ عرصستلا
دكأاتلا لبق تبصسلا اذه ةارابم ‘ اهيلع دمتعيصس
نأا ثيح ،بناو÷ا لك نم ÚبعÓلا ةيزهاج نم
هرايتخا نأا تابصسانم ةدع ‘ دكأا ناف’ بّردŸا
دودرŸا ىلع فقوتم نوك-ي ة-ي-صسا-صسأ’ا ة-ل-ي-ك-صشت-ل-ل

ة--ي--ل--م--ع لÓ--خ ن--م نو---ب---عÓ---لا ه---مد---ق---ي يذ---لا
ي-ن-ق-ت-لا نإا-ف ،ه--ي--ل--عو ،عو--ب--صسأ’ا ‘ تاÒصضح--ت--لا
‘ ل-صصف-ل-ل اد--غ وأا مو--ي--لا ر--ظ--ت--ن--ي--صس ي--صسنر--ف--لا
ةدارإا ىلع لوعيو ،ةيرصصنلا هجاوتصس يتلا ةليكصشتلا
طاقنلاب رفظلاو زوفلا قيق– لجأا نم ÚبعÓلا
نم Ìكأا باÎق’ا نم ةبيبصشلا نكمتصس يتلا ثÓثلا

 .بيتÎلا ةمدقم

 تبّصسلا اذه يمامأ’ا طÿا ‘ رظتنم تارّييغت
ناف’ سسينيد بردŸا ناك نإاو ىتحو ،لباقŸا ‘
ارظن ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ⁄اعم ديد– ‘ ددÎم
هنأا ’إا ،ÚبعÓلا عيمج ةيزهاجو دادعتلا لامتك’
‘ ةفيفطلا تاÒيغتلا سضعب يرجي نأا رظتنŸا نم
يذلا يمامأ’ا طÿا رارغ ىلع بصصانŸا سضعب
ءاوجأا ¤إا حياصس نب اصضر بعÓلا ةدوع دهصشيصس
ةدوع نأا ثيح ،ةبوقعلا هدافنتصسا دعب ةصسفانŸا

ةيحصضتلا ¤إا ينفلا مقاطلاب عفدتصس Òخأ’ا اذه
‘ حياصس نب كرت ررق اذإا ’إا ،ÚمجاهŸا دحأاب
نع هبايغ دعب ةصسفانŸا سصقنل ارظن طايتح’ا
ل-ما-ع نأا ةرا-صشإ’ا ع-م ،ة-ي-لا-ت-ت-م تا-ه-جاو-م ثÓ--ث
ناف’ بردŸا ىدل ا-م-ئا-ق ا-م-ئاد ى-ق-ب-ي ةأا-جا-فŸا
Òي-صست-ل ق-ير-ف-لا ر--يود--ت ى--ل--ع ا--م--ئاد ر--صصي يذ--لا
 .ةيلاوŸا تايرابŸا جمانرب

 يراقلا دعوŸا لبق ازوف نوديري نوبعÓلا
تاقحتصسŸا لكصشم نع رظنلا سضغبو ،مهتهج نم
رخأات دعب مايأ’ا هذه ‘ مهلاب لغصشي يذلا ةيلاŸا
ة--ف--ير--صش ن--ب ءÓ--مز نأا ’إا ،ا--ه---ت---يو---صست ‘ ةرادإ’ا

ةÒتو ىلع ظاف◊او يدحتلا عفر ىلع نومزاع
نإاف ،كلذل ،ةنك‡ ةÎف لوطأ’ ةيباجيإ’ا جئاتنلا
لقنتلا ةرورصض ىلع نوعمجي ناف’ بردŸا لابصشأا
ىتح طاقنلا لماكب ةدوعلا لجأا نم ةمصصاعلا ¤إا
ي-ق-ير-فإ’ا د-عو-م-ل--ل Òصضح--ت--لا م--ه--ع--صسو--ب نو--ك--ي

Ãل-جأا ن-م ن-صسحأا فور-ظ ‘و ة-ع-ف-تر-م تا-يو-ن--ع

وكاماب ‘ ىرخأا ةيبا-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق–
سسأا--ك--ل تا--عو--مÛا رود ن--م م--ه--بر--ق--ت
 .فاكلا

انفده ةيرصصنلا مامأا زوفلا» :ةÒعصش نب
 «ةيوق ةدارإاب ةارابŸا بعلنصسو

بع’ ف----صشك ،قا-----ي-----صسلا اذ-----ه ‘و
‘ ةÒع--صش ن--ب د--مfi ط---صسو---لا

نأا هب انعمج بصضتقم ثيدح
ما-مأا ة-ي-تاو--م فور--ظ--لا ل--ك
ةجي-ت-ن ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-ب-ي-ب-صشلا
اذ---ه ىر---خأا ة---ي---با---ج---يإا
،ة-ير--صصن--لا ما--مأا تب--صسلا

:هلوق ‘ كلذ احصضوم
،عيم÷ا ملع-ي ا-م-ل-ث-م »
Òخأ’ا زو----ف----لا نإا----ف
ةبيبصش مامأا ققÙا

عقو هل ناك ةدكيكصس
ى-ل--ع ي--با--ج--يإا د--ج
ÚبعÓ-لا تا-يو-ن-ع-م
ةر-صشا-بÃ ا-ن-ل ح-م-صسو
نصسحأا ‘ تاÒصضحتلا
ا------ب-------صس– فور-------ظ-------لا
انرظتنت يتلا ةمداقلا ةهجاوملل
نأا ديكأا ،ياد Úصسح رصصن مامأا
لا-نŸا ة-ل-ه-صس نو-ك-ت ن-ل ة-م-هŸا
ل---ك ق---ح---ت---صسي سسفا---ن---م ما----مأا
ا--ن--فد--ه ى--ق--ب--ي ن--ك--ل ،ماÎح’ا
نا--م--صضو زو--ف--لا و--ه ي--صسي---ئر---لا
ى-ل-ع ظا-ف-ح-ل-ل ثÓ-ث-لا طا-ق-ن--لا
ل-ك ،ة-ي--با--ج--يإ’ا ج--ئا--ت--ن--لا ةÒتو
مهرظ-ت-ن-ي اÃ نو-عاو Úب-عÓ-لا
اذه قيقحتل ةيوق ةدارإا نوكلÁو
ن .ن .«فدهلا

لوأ’ا فÙÎاــه2٤٤1 ةيناثلا ىدامج12 ـل قفاوŸا1202 يرفيف٤0 سسيمÿا

لئابقلا ةبيبصش

لـــــــــئاـــــــــبقلا ةـــــــــبيبصش ماـــــــــمأا دـــــــــيكأاتلا نع ثـــــــــحبت «ةـــــــــيرصصنلا»
نم ماه دعوم ىلع ياد Úصسح رصصن ةليكصشت نوكتصس

تب-صسلا ةÒه-ظ ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-صش ل-ب-ق-ت-صست Úح د--يد--ج
يتلا ةارابŸا يهو ،ةمصصاعلاب توأا02 بعلÃ لبقŸا

درطو د-ي-كأا-ت-لا را-ع-صش ت– ير-يزد لا-ب-صشأا ا-ه-ل-خد-ي-صس
زوفلا دعب-ف ،را-يد-لا ر-ق-ع ‘ م-هدرا-ط-ي يذ-لا سسح-ن-لا
ما-مأا ق-ير-ف-لا نو-ك-ي-صس ،جÈلاو ةد-ك-ي-ك-صس ‘ Úلا--ت--تŸا

نم ›اوتلا ىلع ثلاثلا زوفلا قيقحتل ةحناصس ةصصرف
اه-ي-صشع-ي ي-ت-لا ةÒث-ك-لا ل-كا-صشŸا ‘ را-م-ث-ت-صس’ا لÓ-خ
ةقطنم نع ايئاه-ن دا-ع-ت-ب’او م-صسوŸا اذ-ه «يرا-ن-ك-لا»
.رطÿا

بولطم ديكأاتلاو ادد‹ يريزد سسجاه تابايغلا
تابايغلا سسجاه ت– ةارابŸا هذه قيرفلا لخديصسو

‘ رّركتي يذلا ويرانيصسلا وهو ،ةدّدعتم بابصسأ’ ادد‹
لوح قلق Òغ ادب يريزد لÓب بردŸ نكل ،ةارابم ّلك

ثي-ح ،دو-جوŸا ع-م ل-ما-ع-ت-لا ل-صضف-يو ة-ي-ع-صضو-لا هذ--ه

نم ،ةباصصإ’ا ببصسب Úبئاغلا زربأا اياي يزوف نوكيصس
ىلع زوفلا ة-ي-م-ت-ح ما-مأا ق-ير-ف-لا نو-ك-ي-صس ،ر-خأا بنا-ج
ت’و÷ا ‘ ةيوقلا هتدوع ديكأات لجأا نم لئابقلا ةبيبصش
ةليكصشتلا لعجي حيرم زوف قيق–و ةلوطبلا نم ةÒخأ’ا
.توأا02 ‘ اهمزÓت يتلا ةدقعلا درطت

سسمأا لّوأا مايصص نب ‘ ةعئار ءاوجأا اوعنصص راصصنأ’ا
ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا لوأا را--صصنأ’ا ن--م ة--عو--م‹ تل--صضف
زيف– لجأا نم مايصص نب بكرم ‘ قيرفلا ةرايز
لك ىلع نيرهابلا نيزوفلا دعب مهعيجصشتو ÚبعÓلا

امك ،دعاوقلا جراخ جÈلا يلهأاو ةدكيكصس ةبيبصش نم
اهققح يتلا ةبثولا ىلع يريزد لÓب بردŸا اوركصش
امك ،هتدناصسم مهل اودّكأاو ،دهب هقاحتلا ذنم قيرفلا

باعلأ’ا لاعصشإا لجأا نم ةعئار ءاوجأا راصصنأ’ا عنصص
ةرورصضب راصصنأ’ا بلاط دقو ،«ناجيميفلا»و ةيرانلا

لبقŸا تبصسلا لئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-صش ى-ل-ع زو-ف-لا ق-ي-ق–

.ةوحصصلا ديكأاتل

اياي عم نونماصضتي راصصنأ’او نوبعÓلا
يزوف مجاهŸا اهل سضّرعت يتلا ةÒطÿا ةباصصإ’ا
Úب--عÓ--لا تل---ع---ج ،جÈلا ي---ل---هأا ءا---ق---ل ‘ ا---يا---ي
نوكيصس هنأا ةصصاخ اÒثك هعم نونماصضتي راصصنأ’او
ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ي-حار-ج ة-ي-ل-م-ع ءار-جإ’ ار-ط-صضم
هل سضّرعت يذلا نم نصشÿا لخدتلا دعب فتكلا

ثيح ،قباصسلا ءاقللا ‘ يلهأ’ا سسراح فرط نم
هوبلاطو ،هتنfi ‘ اياي ـل هتدناصسم عيم÷ا دّكأا
بعÓلا يقل امك ،ةوقب ةدوعلا لجأا نم Èصصلاب
قرفلا Úب-ع’ ن-ما-صضت ة-م-صصا-ع-لا دا–’ ق-با-صسلا
ةبي-ط-لا ة-نا-كŸا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ا-هرا-صصنأاو ىر-خأ’ا
وهو ،اهناولأا لمح يتلا قرفلا لك ‘ اهكرت يتلا
 .ةيلاعلا هقÓخأاب فورعŸا

م.م

fü°ô Mù°Ú OG…

 عوبصسأ’ا اذه اهتيوصستب دعيو تاقحتصسŸا نأاصشب ÚبعÓلا نئمطي لÓم
ةمداقلا ةهجاوملل ابصس– اهتادادعتصسا لصصاوت ةيلئابقلا ةليكصشتلا تلاز ام
21 ةلو÷ا راطإا ‘ ياد Úصسح رصصن مامأا تبصسلا اذه يرانكلا رظتنت يتلا

فورظ ‘ يرŒ تابيردتلا نأا ثيح ،لوأ’ا فÙÎا مصسقلا ةلوطب نم
م‚ ةÁزهل مهكرادت دعب ةصصاخ ÚبعÓلا ىدل ةعفترم تايونعÃو ةديج
يذلا لكصشŸا نأا Òغ ،ةدكيكصس ةبيبصش مامأا وزو يزيت ‘ Úمث زوفب ةرقم
ثيح ،ةيلاŸا تاقحتصسŸا ‘ نمكي ناف’ سسينيد بردŸا لابصشأا ههجاوي
نم مهقلق نع حيار كيلم ءÓمز Èع ،قباصسلا ددعلا ‘ هيلإا انرصشأا امكو
يتلا ةقلاعلا ةيلاŸا مهتاقحتصسم ةيقبل مهمÓتصسا مدعو ةيلاŸا ةيعصضولا
نوقرطتي مهلعج يذلا رمأ’ا ،يصضاŸا مصسوŸا ذنم قيرفلا اهب نونيدي
نأا ىوصس دجي ⁄ هرودب يذلا لÓم فيرصش سسيئرلا عم عوصضوŸا اذهل
نم اهعصسوب ام لعفتصس ةرادإ’ا نأا مهل دكؤويو مهلاومأا سصوصصخب مهنئمطي
لبقو ةيرصصنلا ءاقل دعب مداقلا عوبصسأ’ا تاقحتصسŸا نم ءزج ةيوصست لجأا
 .وكاماب ¤إا لقنتلا

 سسوملŸا نورظتنيو قلقلا ةمق ‘ نوبعÓلا
مهÈصص ذفن ةبيبصشلا يبع’ نإاف ،اهيلع انلصص– يتلا تامولعŸا بصسحو
ةصصاخ ،مهتاقحتصسم ىلع لوصص◊ا لجأا نم ةرادإ’ا ىلع قانÿا نوددصشيو
،ةلماك رهصشأا ةعبصس ¤إا ةتصس ذنم مهلاومأا اوملتصسي ⁄ ÚبعÓلا ةيبلغأا نأاو
نيÒصسŸا نم سسوملŸا نور-ظ-ت-ن-يو ق-ل-ق-لا ة-م-ق ‘ م-ه-ل-ع-ج-ي يذ-لا ر-مأ’ا
مهنأا ديكأاتلاب مهتئدهت متي ةرم لك ‘ مهنأاو ةصصاخ ،دوعولا در‹ سسيلو
ÚبعÓلا توكصس نأا ينعي ام ،›اوŸا عوبصسأ’ا ‘ مهتاقحتصسم نوملتصسيصس
Èكأا لكصشم هجاوت نأا نكÁ ةرادإ’او ،Óيوط مودي نل دق ةيعصضولا هذه نع

 .ÚبعÓلا تاقحتصسم ديدصست مدع ةلاح ‘
 هدوعوب ءافولل تاه÷ا لك ‘ كرحتي لÓم

ةبيبصشلا اهب ر“ يتلا ةقناÿا ةيلاŸا ةمزأ’ا هذه مامأاو ،رخآا ديعصص ىلعو
‘ كرحتي لÓم فيرصش سسيئرلا نإاف ،ÚبعÓلا عم ةصصاخ اهنويد مكارتو

ةيطغتب هل حمصست ةÈتعم ةيلام ليخادم ىلع لوصص◊ا لجأا نم تاه÷ا لك
جئاتنلا قيق– نأا ةراصشإ’ا عم ،ÚبعÓلا تاقحتصسم ةيوصستو فيلاكتلا لك
يتلا ةرادإ’ا ىلع قانÿا ددصشيو ةوق عصضوم ‘ ÚبعÓلا لعج ةيباجيإ’ا
ىلع Ëدقتو اهدوعوب مازتل’اب ىصضم تقو يأا نم Ìكأا ةبلاطم تحبصصأا
تايرابŸا حنمو ةيرهصشلا روجأ’ا ‘ ةلثمتŸا تاقحتصسŸا نم رطصش لقأ’ا
 .ةيباجيإا جئاتن اهيف تققح يتلا

 ةيلاŸا تايناكمإ’ا بلطتي ÚبعÓّلا زيف–
تايونعم عفرل يجولوكيصسبلا بنا÷ا ىلع زيكÎلا نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو
،ةرم لك ‘ ايفاك Èتعي ’ ةيباجيإ’ا جئاتنلا قيقحتل مهدينŒو ÚبعÓلا

قوف ةفعاصضم تادوه‹ لذبل يدام لخد ¤إا ةجاحب ÚبعÓلا نأا ثيح
مكارت نإاف ،لباقŸا ‘و ،هنم نوناعي نيذلا طغصضلا لك ةلازإاو ،ناديŸا
‘ لÓم سسيئرلا لمأاي ’ ام اذهو ،ةيبلصس راثآا امتح هل نوكيصس نويدلا

‘ ايباجيإا اراوصشم ققحيو هŸاعم عجÎصسي أادب قيرفلا نأاو ةصصاخ هثودح
بيتÎلا لودج ‘ ءاقتر’اب يرانكلل تحمصس ةيصضرم جئاتنب ةÒخأ’ا ةدŸا
  .مويدوبلا نم باÎق’او

 ةلودلا تاصضيوعتو ثبلا قوقح رظتنت تلاز ام ةبيبصشلا
هذه نإاف ةيلئابقلا ةرادإ’ا نم ةبرقŸا رداصصŸا سضعب بصسحو ،لباقŸا ‘

‘ ةلثمتŸا ةيلاŸا اهتاقحتصسم ىلع لوصص◊ا رظتنت تلاز ام ةÒخأ’ا
م-صسوŸا ذ-ن-م ير-ئاز÷ا نو-يز-ف-ل-ت-لا ة-صسصسؤو-م ن-م ر-صشا--بŸا ثب--لا قو--ق--ح

‘ قيرفلا تÓقنتب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ة-لود-لا تا-صضيو-ع-ت ¤إا ة-فا-صضإا ،ي-صضاŸا
ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو تدكأا نيأا يصضاŸا مصسوŸا ةيقيرفإ’ا ةصسفانŸا
عصضول ةلودلا فارصشإا ت– نوكتصس رئازجلل ةلثمŸا ةيدنأ’ا تÓقنت نأا
ميتنصس يأا ةبيبصشلا ملتصست ⁄ نآ’ا دح ¤إا نكل ،فورظلا نصسحأا ‘ ةيدنأ’ا
 .ةيلاŸا قيرفلا ةيعصضو Ìكأا دقع ام وهو

ن .ن

ةــــــصصح جـــــــمرب ناـــــــف’
 سسمأا ةيصسمأا ةيبيردت

لوأا ةبيب-صشلا ا-ه-تر-جأا ي-ت-لا فا-ن-ئ-ت-صس’ا ة-صصح د-ع-ب
تنا-ك ي-ت-لاو وزو يز-ي-ت-ب Èم--فو--ن1 بع-----لÃ سسمأا

flل ا---صسا---صسأا ة---صصصص---ÓصسÎا ج--مر--ب ،عا---جŸبرد
‘ سسمأا ةيصسمأا ةيناث ةيبيردت ةصصح ناف’ سسينيد

ين-ف-لا بنا-ج-ل-ل ا-ه-صصصصخ03:51 ة--عا--صسلا دود---ح
نيرامتلا نم ديد-ع-لا ة‹ر-ب ” ثي-ح ،ي-ك-ي-ت-ك-ت-لاو
ةيلاعفلا عاجÎصسا فدهب يموجهلا لمعلاب ةصصاÿا

ن-ع ا-ي-صضار ن-ك-ي ⁄ ي-صسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا نأاو ة-صصا--خ
ة-ه-جاوŸا ‘ ة-ل-ه-صسلا سصر-ف-لا ن-م Òث-ك-لا ع-ي--ي--صضت
‘ Úتطقن عييصضت ةبيبصشلا فلكي داك يذلاو ةÒخأ’ا

 .رايدلا رقع

 ةعم÷ا اذه ةمصصاعلا ¤إا لقنتلا
ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا هر-ط-صس يذ-لا ج-ما--نÈلا لÓ--خ ن--م
ل--صصاو--ت--صس ة--ب--ي--ب--صشلا نإا--ف ،عو--ب--صسأ’ا اذ---ه لÓ---خ

نيأا ةعم÷ا اذه ةياغ ¤إا وزو يزيتب اهتاÒصض–
ق-ل-غ-م سصبر-ت ‘ لو-خد-ل-ل ة-م-صصا-ع-لا ¤إا ل-ق-ن-ت-ت-صس
ن-مو ،ة-ير-صصن-لا ة-ه--جاوŸ اداد--ع--ت--صسا ةدŸا Òصصق

ىلع ظاف◊ا ىلع رصصي ناف’ بردŸا نإاف ،هتهج
ة-م-هŸا ة-ه-جاوŸا هذ-ه-ل ز-ي-كÎلا ن-م ة--جرد ى--ل--عأا
دودرم ‘ رثؤوي نأا نكÁ ءيصش يأا ‘ Òكفتلا مدعو
 .جئاتنلاو قيرفلا

 ةنصس71 نم لبقأا سصبÎب Úينعم Úبع’ ةثÓث
نأا ةيمصسرلا اهتحفصص Èع ةيلئابقلا ةرادإ’ا تنلعأا
ةوعد اوقلت ةنصس71 نم لقأا فنصص نم Úبع’ ةثÓث
ةئفلا هذهل ينطولا بختنŸا سصبرت ‘ ةكراصشملل
زكرŸاب يرف-ي-ف31 ¤إا5 ن-م ق-ل-ط-ن-ي-صس يذ--لاو
لكب رمأ’ا قلعتيو ،ىصسوم يديصسب ينقتلا ينطولا

اÒثك دعصسا يذلا رمأ’ا ،نيّزمو ،بيرخأا ،ةجدوب نم
تا-ئ-ف-ل-ل ةÒب-ك ة-ي-م-هأا نو--ح--نÁ ن--يذ--لا ن--يÒصسŸا
 .نيوكتلا ةصسايصسو ةينابصشلا

  ثÓثلا طاقنلا ىلع رصصيو ةيرصصنلا نع تامولعŸا عمجي ناف’



ةليكششتلا ‘ ةروث ثدحأا امود
ةي-سسا-سسألأ ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ى-ل-ع تأÒي-غ-ت ة-ع-ب-سس ءأر-جإا-ب ا-مود كنأر-ف بردŸأ ما-ق
امهنم نانثأ فيطسس قافو مامأأ يسضاŸأ ءاقللأ ‘ تلخد يتلاب ةنراقم بابسشلل

ةرركتŸأ هتأÒيغتب عيم÷أ ةأاجافم ينفلأ  مقاطلأ كلذب لسصأويل  ،ايرأرطسضأ اناك
ةسسايسس نمسض لخدت يتلأو ةأرابم لك ‘ ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ ىوتسسم ىلع

يدا-ف-ت ل-جأأ ن-م م-سسوŸأ ة-يأد-ب ذ-ن-م ا-ه-ي-ل-ع أود-م-ت-عأ ي--ت--لأو ةروأدŸأ
دنع مهتيزهاج لجأأ نم عيمجلل Ìكأأ بعل قئاقد نامسضو تاباسصإلأ

.مهيلإأ ةجا◊أ

يواشسوم ناكم يشساشسأا حابرم
ضسمألأ ءاقل ‘ دأدزولب بابسشل ةيسساسسألأ ةليكسشتلل حابرم اياغ داع
لجأأ نم يواسسوم ىلع ينفلأ مقاطلأ هلسضف ثيح يبŸوألأ مامأأ

مامأ يسضاŸأ ءاقللأ ‘ Òخألأ أذه كراسش دعب ءاقللأ أذه بعل
ضضر-ف ل-جأأ ن-م حا-برŸ ضضو-ع-ت ل ة-سصر-ف هذ-ه نو-ك-ت-ل ،قا-فو--لأ
ضصرفلأ مغر يواسسوم اهلعف ‘ لسشف امعب ةسصاخ ايئاهن هسسفن
.هل تحيتأأ يتلأ ةÒثكلأ

عافدلا روÙ اداع راششوبو دادك
عافد روfi ‘ راسشوبو دأدك يئانثلأ امود بردŸأ كرسشأأ
لوألأ بايغ دعب أذهو رهسش نم Ìكأأ ذنم ةرم لوأل بابسشلأ
أÒخأأ ةيسساسسألأ ةليكسشتلل أدوعيل ،ةباسصإلأ ببسسب نيدايŸأ نع

هنأأو ةسصا-خ ءأد-ع-سصلأ بردŸأ ضسف-ن-ت-يو ضضع-ب ع-م ة-كرا-سشم-ل-ل
ا-سضيأأ ةوÿو-ب دا--عو أذ--ه ،روÙأ ‘ أÒث--ك ا--م--ه--ي--ل--ع د--م--ت--ع--ي

بعليل ةبوقعلأ يعأدب Ìيخل-ب با-ي-غ بب-سسب ة-ي-سسا-سسألأ ة-ل-ي-ك-سشت-ل-ل
.رسسيأأ Òهظك دئاقلأ خاسسنو ينميلأ ةه÷أ ىلع

يوارد سضوع قازيرم
ايركز بايغ ضضوعيل ةيسساسسألأ ةليكسشتلل قأزيرم باسشلأ داع اعقوتم ناك امك
ىرخأأ بعل ةسصرف ىلع باسشلأ لسصحتيل ،ةبرقŸأ تÓسضعلأ ‘ باسصŸأ يوأرد
ناك يسسنرفلأ ينق-ت-لا-ف ،تا-ك-ير-تو يŸا-سس ن-م ل-ك ة-ق-فر ط-سسو-لأ ط-خ ل-ك-سشيو

fiثلأ أذه كأرسشإأ هيلع امتÓيتباث رخلأ يئانثلأ ةباسصإأ ببسسب ضضعب عم يث
.دوبيعو

Òخلب ‘ هتقث عشضو امودو دوعي وبكوك
‘ دأدزولب بابسشل ةيسساسسألأ ةليكسشتلل وبكوك نÓسسرام ينيغلأ مجاهŸأ داع
امود هكرسشيل ةÒخألأ ةثÓثلأ تايرابŸأ ‘ اهنع باغ امدعب ضسمأأ ءاقل

ىللع امأأ ،دويعسس Òمأأ قيرفلأ فأده هئأرو بعليو حيرسص ةبرح ضسأأرك
Òخلب باسشلأ بعÓ-لأ ‘ ه-ت-ق-ث ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ دد-ج د-ق-ف ىر-سسي-لأ ة-ه÷أ

‘ وسشبو وبموغن نم لك يقب Úح ‘ ضسمأأ ءاقل ‘ يسساسسأاك هوكرسشأأو
طايتحإلأ

 مزـــــــــهنا فـــــــــيدرلا قـــــــــيرفلا
فـــــــــيظن فدـــــــــهب

‘ دادزولب بابشش يدا-ن-ل ف-يدر-لا ق-ير-ف-لا مز-ه-نا
‘ امهتعمج يتلاو ةيدŸا يبŸوأا مامأا سسمأا هتارابم
ةلوطبلا نم رششع ةيناثلا ةلو÷ا تايرابم راطإا
يرطيتلا ءانبأا حلاشصل ى-ه-ت-نا ءا-ق-ل-لا ،ة-ي-ن-طو-لا
،ةارابŸا نم لوألا طوششلا ‘ لجشس فيظن فدهب
مغر ةجيتنلا ليدعت نم لولج ءاقفر نكمتي ⁄و
ةرا-شسÿا او-عر-ج-ت-ي-ل ،ة-حا-تŸا سصر-ف--لا سضع--ب
.مشسوŸا اذه مهل ةعبارلاو ›اوتلا ىلع ةيناثلا

 تاقياشضملل ةشضرعت بابششلا ةلفاح
بـــــــــــعلŸا جراـــــــــــخ

جراخ ةيدŸا يبŸوأا راشصنأا نم Òبك ددع دجاوت
ةلفاح لابقتشسا لجأا نم اذهو سسايلإا مامإا بعلم
لوشصو دنع رومألا طلت-خ-ت نأا ل-ب-ق ،م-ه-ق-ير-ف

تاقياشضŸ تشضرعت يتلا دادزول-ب با-ب-شش ة-ل-فا-ح
قاششع سسرام ثيح ،بعلŸا ةيشضرأل اهلوخد لبق
نود نكل بابششلا يبعل ىلع مهطغشض يبŸوألا

دو-ي-ع-شس ءا-ق-فر نأا ر-كذ-ي ،تازواŒ يأا ثود-ح
ةيشضرألا ةنياعم لجأا نم بعلملل اركاب اولشصو
.كانه ةدئاشسلا ءاوجألا دنع فوقولاو

 ةـــــــــــيحارج ةـــــــــــيلمع ىرجأا خوـــــــــــمك
سســـــــــــمأا موـــــــــــي ةـــــــــــحجان

ة-ي-ل-م-ع خو--م--ك ة--يدŸا ي--بŸوأا فاد--ه ىر--جأا
ةبكر ىوتشسم ىلع سسمأا موي ةحجان ةيحارج
يتلا ةÒطÿا ةباشصإلا دعب اذهو ،ىنميلا هلجر
،ةÒخألا هقيرف تا-يرا-ب-م د-حأا ‘ ا-ه-ل سضر-ع-ت
3 نع لق-ت ل ةدŸ ن-يدا-يŸا ن-ع بي-غ-ي-شس كلذ-ب
.رهششأا

ةرامعلا قوف ةوقب ةيدŸا راشصنأا
قوف ةيدŸا يبŸوأا راشصنأا نم Èتعم ددع دجاوت
لجأا نم سسا-ي-لإا ما-مإا بع-لŸ ة-يذاÙا تارا-م-ع-لا

فورظلا ببشسب مهقيرف ةدناشسمو ءاقللا ةعباتم
مغر اذهو ،ةارابŸا اهيلع تيرجأا يتلا ةشصاÿا
.زافلتلا ‘ رششابŸا ىلع ءاقللا لقن

ةباشصإلاب ارثأاتم جرخ يŸاشس
57 ةقيقدلا ‘ نارحلب هليمزل هناكم يŸاشس كرت
هلحاك ىو-ت-شسم ى-ل-ع ملآا-ب ر-ع-شش ا-مد-ع-ب اذ-هو
،ه-جور-خ د-ع-ب ج-ل-ث-لا ه-ل ع-شضو ثي--ح ،نÁألا

‘ ةباشصإلل سضرعت دق يŸاشس نأا ركذلاب ريدج
يرجيشسو اذه ،مشسوŸا ةيادب دنع ناكŸا سسفن
فوقولا لجأا نم مويلا اذه ةق-م-ع-م تا-شصو-ح-ف

.ةباشصإلا ةروطخ ىلع

ــه2441 ةيناثلأ ىدامج12 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف40 ضسيمÿأ لوألا فÙÎا
رئأز÷أ ةيدولوم

 رئأز÷أ ةيدولوم0–1 ةرواسسلأ ةبيبسش

حورت مزل ةيلا◊ا ةرادإلاو حور نود نم Úبعل

دأدزولب بابسش
دأدزولب بابسش0–0 ةيدŸأ يبŸوأأ

 ةــــــيدــــــŸاو ةــــــÁزه نود باـــــــبششلا
ةــــــيناثلا ةــــــبترŸا يــــــف لــــــشصاوت

هعمج يذلأ ءاقللأ ‘ ضسمأأ موي ضسايلإأ مامإأ بعلم نم لداعتلأ ةطقنب دأدزولب بابسش قيرف داع
نود ىهتنإأ ءاقللأ ،ةينطولأ ةلوطبلأ نم ةسسماÿأ ةلو÷أ نع ةلجؤوم ةأرابم ‘ ةيدŸأ يبŸوأاب
.فيطسس قافو ردسصتŸاب قاحلل امهعأرسص ‘ ةدحأو ةطقنب ايفتكيل Úفرطلأ Úب فأدهأأ

بابششلا ىلع لوألا فدهلا توف وبكوك
نكت ⁄ مهتأرك نكل ةيأدبلأ ذنم بابسشلأ ىلع طغسضلأ أولواحو ةوقب ةأرابŸأ فيسضŸأ قيرفلأ أأدب
هذه ‘ ليجسستلل ةحناسسلأ ةقيق◊أ ضصرفلأ لوأأ يتأاتل ،حابرم ىمرم ديدهتل ةيفاكلأ ةروطÿاب
درفنيل وبكوك هليمزل قبط ىلع ةرك مدق يذلأ دويعسس نم Òبك لمع دعب ،14 ةقيقدلأ دنع ةأرابŸأ
‘ ةركلأ عسضو نم نكمتي ⁄ هسضح ءوسسل نكل ،ةليمج ةقيرطب يولع ضسرا◊أ اغوأرم ىمرŸاب
نم ةسصرفلأ هذه تناك ثيح ،رطÿأ داعبإل يبŸوألأ عفأدم لخدتيل هنزأوت دقف امدعب كابسشلأ
.يبلسسلأ لداعتلاب ىهتنإأ يذلأو لوألأ طوسشلأ ‘ تأركلأ زربأأ

عيشضي ل ام عيشض دويعشس
ةقيقدلأ يفف ،ةيأدبلأ ذنم هتايرfi ىلع رطيسس دقف رخآأ هجوب Êاثلأ طوسشلأ بابسشلأ لخد
طسسو نم قلطنإأ دويعسس ،قأزيÒم نم ةقيقد ةرير“ دعب يولع ضسرا◊اب دويعسس درفنإأ96
،ةركلأ جرخيو ةظ◊ رخآأ ‘ يوافرسش لخدتيل ديدسستلأ ‘ Óيلق رخأات هنكل ابيرقت نأديŸأ
.ققfi افده هقيرف ىلع دويعسس توفيل

ققfi فده نم بابششلا ذقنأا اياغ
وه درفنإأ امدعب ،18 ةقيقدلأ ‘ ليجسستلأ باب حاتتفإأ نم ضشأدأد ةيدŸأ يبŸوأأ مجاهم داك
نم ةبيقعلأ دلوأأ أذقنم ،ةبوعسصب ةينكرلل ةركلأ جرخأأ Òخألأ أذه نكل اياغ ضسرا◊اب رخآلأ

.يبلسسلأ لداعتلاب يهتنتو ةأرابŸأ أذه ‘ ةÒطÿأ ضصرفلأ رخآأ هذه نوكتل ،ققfi فده

لباقم فدهب ةرواسسلأ ةبيبسش دسض رئأز÷أ ةيدولوم يدان مزهنأ
لكسشلاب قيرفلأ رهظي ⁄ ثيح ،راسشبب توأ02 بعلÃ ءيسش ل
راسشب نم ةي-با-ج-يإأ ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-لا-ب ة-ب-غر يأأ يد-ب-ي ⁄و د-ي÷أ

زكر“ لو زيغن ليبن بردŸأ لابسشأأ فرط نم يثراك لوأأ طوسش
فر-ط ن-م ةرأر-ح لو ة-م-ه-ف-م بع-ل ة-ق-ير-ط لو Úب-عÓ-ل د-ي--ج

رأرسسإأو ةÁزعو ةوق لكب راسشب ةنيدم ءانبأأ لخد ثيح ، ÚبعÓلأ
ةقيقدلأ ‘ كلذ مهل ناكام وهو ليجسستلأ باب حتف لجأأ نم
فدهلأ يدوعسسم بعÓلأ لجسس ثيح ، ءاقللأ ةيأدب نم ةثلاثلأ
نم ةبقأرŸأ ‘ حداف أاطخ دعب يلÙأ قيرفلأ حلاسصل لوألأ

‘ ةبوعسص يأأ دجي ⁄ يذلأ هءأرو مجاهŸأ اكرات ودعسس فرط
انكاسس كرحي ⁄ يذلأ ي◊اسص ضسرا◊أ كابسش ‘ ةركلأ ناكسسإأ
¤إأ قيرفلأ داقتفأ ‘ ةسصاخ ايوق نكي ⁄ ةيدولوŸأ لعف در

يمامألأ طÿأ ¤إأ ةÒثك تأرك لسصت ⁄ ثيح ، باعلأأ عناسص
 لوألأ طوسشلأ تأÎف ةليط هأرن ⁄ يذلأ ةيدولوملل
‘ ةرير“ ىقلت يذلأ دوسشح ءاقفر فرط نم ةلواfi لوأأ يتأاتل

تايلمعلأ ةقطن-م ل-خأد ةر-ك-لأ ل-ب-ق-ت-سسأ ،ڨأر-ح فر-ط ن-م ق-م-ع
ط-سسو يرا-سشب-لأ ضسرا-ح-ل-ل ة-ي-ق-فألأ ة-سضرا-ع-لأ قو-ف ه-تد-يد--سستو
قلطنإأ ةي-لÙأ ة-ب-ي-ب-سشل-ل ضسكا-ع-م مو-ج-ه ‘و ، ه-ئÓ-مز ة-سشهد
ةيدولوŸأ يبعل اغوأرم نأديŸأ طسسو طخ ءأرو نم بعÓلأ

Áضسراحلل ىرسسيلأ ةه÷أ ىلع أدجأوتم ناك يذلأ هليمز ¤إأ رر

اققfi افده عيسض يذلأ هليمز ¤إأ عزوي ةباقر نود نم ي◊اسص
 لوألأ طوسشلأ رمع نم63 ةقيقدلأ ‘

ىلع ةرك دوسشح عزو24 ةقيقدلأ يفف ةيدولوŸأ نم درلأ يتأايل
ةح-نا-سس ة-ي-ع-سضو ‘ نا-ك يذ-لأ يو-ير-ف ي-ما-سس م-جا-ه-م-ل-ل ق-ب-ط

ناك يذلأ عفأدŸأ نم ةركلأ فاطتخإأ ‘ لطا“ هنأأ لإأ ليجسستلل
نم ةعرسسب تذفن يتلأ ةينكرلأ ¤إأ ةركلل أدعبم دي÷أ زكر“ ‘
نأأ لإأ ةديج ةيعسضو ‘ ناك يذلأ يدأدعلأ هاŒ ةحاسس نب فرط
راطيإلأ جراخ تناك هتيسسأأر
ةيبسشلل عيرسس موجه عئاسضلأ لدب تقو نم ةÒخألأ ةقيقدلأ ‘و
⁄ مك◊أو تايل-م-ع-لأ ة-ق-ط-ن-م ل-خأد ل-قر-ع-ي بعÓ-لأ ة-ي-لÙأ
ي-ح-ي م-جا-هŸأ ءا-ق-فر جا-ج-ت--حإأ ط--سسو ءأز--ج ة--ل--كر بسست--ح--ي
يدان ىلع ةيلÙأ ةبيبسشلأ مدقتب لوألأ طوسشلأ يهتنيل فيرسشلأ

بعÓ-لأ ءا-سضمإأ ن-م ءي-سشل ل-با-ق-م فد-ه-ب ر-ئأز÷أ ة--يدو--لو--م
Êاثلأ طوسشلأ ‘و .لوألأ طوسشلأ رمع نم3 ةقيقد ‘ يدوعسسم
ةيأدبلأ ذنم ةجيتنلأ ليدعت ةينب زيغن ليبن بردŸأ لابسشأأ لخد
Óف ، ةÁزعلأو ةرأر◊أ بايغ لظ ‘ ىودج نود نم نكلو

fiتحيتأأ65 ةقيقدلأ يفف ، ءيسش يأأ لو موجه لو ركذت تلوا
دعب ىرسسيلأ ةه÷أ ‘ م81 طخ ىلع ةÒطخ ةفلاfl ةيدولوملل

نم ةمكÙأ ةقيرطلاب ذفنت ⁄ اهنأأ لإأ Òخلب مجاهŸأ ةلقرع
يديعسس ضسرا◊أ ىمرم قوف هترك تلع يذلأ ةحاسس نب فرط

نيذلأ ةرواسسلأ يبعل Úب ة-لدا-ب-ت-م تأر-ير“ ا-ند-ها-سش ا-هد-ع-بو
ليدبلل تحيتأأ ثيح ، عرسستلأ لول Êاثلأ فدهلأ وفيسضي نأأ وداك

وحن ديدسستلأ أا-ط-خأأ ه-نأأ لإأ ل-ي-ج-سست-ل-ل ة-ح-نا-سس ة-سصر-ف ة-ي-ما-ح
م52 دعب ىلع ةفلاfl تحيتأأ ثيح07 ةقيقدلأ يتأاتل ،ىمرŸأ
نب و دوسشح  Úب راجسش وهو فسسؤوŸأ رمأأ ثدحو ةيدولوملل

ة-سشهد ط-سسو ة-ف--لاıأ هذ--ه ذ--ف--ن--ي--سس ن--م ل--جأأ ن--م ة--حا--سس
‘ Êاثلأ فدهلأ فيسضت نأأ ةيلÙأ ةبيبسشلأ تداكو  نيرسضا◊أ

هجول هجو ضسرا◊اب درفنيو يدأدعلأ غوأري ةيماح88 ةقيقدلأ
ذ---ق---ن---يو بسسا---نŸأ نا----كŸأ ‘ نا----ك ي◊ا----سص ضسرا◊أ نأأ لإأ
 ققfi فده نم ةيدولوŸأ
هيف دهاسشن ⁄و عئاسضلأ لدب تقوك قئاقد عبرأ مك◊أ فاسضأأو
ةيلÙأ ةبيبسشلأ تداك Úح ‘ ڨأرح ءاقفر بناج نم ةروطخ يأأ
يلÙأ قيرفلأ زوفب ءاقللأ يهتنيل تلواfi ةدع ‘ لجسست نأأ

 رفسصل فدهب رئأز÷أ ةيدولوم ىلع ةرواسسلأ ةييبسش

 ةيبلشسلا جئاتنلا ةلشسلشس لشصاوت ةيدولوŸا
ومدقي ⁄ ثيح ، زيغن بردŸأ لابسشأأ اهققحي ىرخأأ ةيبلسس ةجيتن
ىأأر ءاقللأ دهاسش نم لكو راسشبب ضسمأأ موي ةأرابم هذه ‘ ءيسش يأأ
لÓخ ءيسش يأأ ولذبي ⁄و بعللأ ‘ ةبغرلأ ودقف دوسشح ءاقفر نأأ

ىلع ةعبأر ةرملل ةيبلسسلأ هجئاتن قيرفلأ لسصأويل ةأرابŸأ هذه
 فيطسس ءاقل ذنم زوف نود نم ›أوت

ÚبــــــــعÓلا سضعبو قــــــــيرفلا ةرادإا Úب تاــــــــششوانم
 ةاراــــــــبŸا قÓــــــــطنإا لــــــــبق

لبق ةيدولوŸأ يبعل ضضعبو قيرفلأ ةرأدإأ Úب تاسشوانم تثدحو
ديمعلل يسضايرلأ ريدم نأأ انرداسصم تدكأأ ثيح ةأرابŸأ ةيأدب
”و81 ة-م-ئا-ق ن-م-سض و-نا-ك ن-يذ-لأ Úب-عÓ-لأ ضضع-ب ى-ل-ع م-ج--ه--ت
يتلأ فأرطألأ ضضعبل لمعلاب مهايإأ امهتم فيدرلأ ¤إأ مهلاسسرإأ
ثي-ح ة-يدو-لوŸأ ي-ب-عل بسضغأأا-م و-هو يدا-ن-لأ ¤إأ ةدو-ع-لأ د-ير-ت
 هابقع دمحيام ثد◊  مهئÓمز لخدت لولف راجسش ‘ هعم ولخد

 رفشصل فدهب مزهني فيدرلا
لباقم فدهب ةيلÙأ ةبيبسشلأ فيدر دسض ةيدولوŸأ فيدر مزهنإأ

مقاط بايغ لظ ‘ ، رايدلأ جراخ ةيبلسسلأ هجئاتنل Óسصأوم رفسص
ن-م را-ب-ك Úب-عل كأر-سشإا-ب مو-ق-ي ةأرا-ب-م ل-ك ‘ يذ-لأ ءف--ك ي--ن--ف
دهع ‘ Úيسساسسأأ وناك نيذلأ قيرفلأ نابسش اكرات0002 ديلأوم
م-ه-ل ه-جو-ت ⁄ ن-م م-ه-ن-مو طا-ي-ت-حإلأ كن-ب ‘ Êزا--خ--ي--م بردŸأ
  ةوعدلأ

ديÛأ دب-ع م-جا-نŸأو ة-قا-ط-لأ ر-يزو ىد-بأأ
ن-م ة-عو-م‹ ة-جر-خ ن-م ه-ئا-ي-ت-سسأ را--ط--ع
رقم أومحتقأ نيذلأ رئأز÷أ ةيدولوم راسصنأأ

ضضعب بيرخ-ت-ب أو-ما-قو كأر-طا-نو-سس ة-كر-سش
اهب ّضصخ هتاحيرسصت ‘ دكأأ ثيح ،تآاسشنŸأ
،ثدح اŸ أدج بسضاغ هنأأ ›ودلأ ةعأذإلأ
” د--ق را--سصنألأ نا--ك أذإأ يرد--ي ل ه--نأأ د---كأأو
يتلأ تافرسصتلأ كلت-ب ما-ي-ق-ل-ل م-ه-ب بعÓ-ت-لأ
دعبأأ ¤إأ ريزولأ بهذو ةلوؤوسسمÓلاب اهفسصو
جورخلل كأرطانوسس دأدعتسسأ ىدبأأو كلذ نم
ثد–و ةيرئأز÷أ ةيدنألأ ديمع ليو“ نم
›اŸأ معدلأ Ëدقت ‘ رمتسسنسس » :Óئاق

Ÿامإأ ،ةعفنم كلذ ‘ ناك أذإأ رئأز÷أ ةيدولو
.«كلذل عأد Óف بسساكم قيق– متي ⁄ أذإأ

سسمأا لوأا بيرغ عم تققح ةطرششلا
را--سصنألأ ة--م--كاfi ل--ب--قو ل--سصت--م قا---ي---سس ‘

د-ي-ع-سس ة-م-ك-حÃ ما-يأأ ة-ثÓ-ث ذ-ن-م Úفو--قوŸأ
ة-طر-سشلأ تعد-ت-سسأ مو-ي-لأ ة-ح-ي-ب-سص ن--يد--م--ح
رمع ر-ئأز÷أ ة-يدو-لوŸ ق-با-سسلأ عر-ف-لأ ضسي-ئر

تلواح امدعب هعم تققح نيأأ ضسمأأ لوأأ بيرغ
ضضير– ة-م-ه-ت ه-ل ه--جو--ت نأأ فأر--طألأ ضضع--ب
لجأأ ن-م بير-خ-ت-لأو ر-ه-م-ج-ت-لأ ى-ل-ع را-سصنألأ

لبق ةلئسسألأ لك ىلع بيرغ باجأأ دقو ،هتدوع
.ةرخأاتم ةعاسس ‘ ةكرسشلأ رقم رداغي نأأ

ةيدولوŸا ‘ ةيرادإا تاÒيغت ثادحإا وحن
رقم ¤إأ أولقنت نيذلأ ةوانسشلأ ةروث تثدحأأ

ى-ل-ع ة-ي-ق-ي-ق-ح ئرأو-ط ة--لا--ح كأر--طا--نو--سس
ريدŸأ عمتجأ ثيح،ةكلاŸأ ةكرسشلأ ىوتسسم
ةعاسس ¤إأ هيراسشتسسم عم راكح قيفوت ماعلأ

ةلواfi لجأأ نم ضسمأأ لوأأ ةليل نم ةرخأاتم
ل-جأأ ن-م ة-مزÓ-لأ لو-ل◊أو ثد-ح-ي ا-م م--ه--ف
كانه نإاف هانملع ام بسسحو ،رومألأ ةئدهت

ةئداه ران ىلع خبطت ةمسساح تأرأرق ةدع
.دا–إلأ يبرأد دعب اهنع نÓعإلأ متي دق
Úغولوب ‘ دحألا اذه يبرادلا مشسرت ةطبارلا
ةحيبسص مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ تمسسر
كوبسسيافلأ ‘ ةيمسسرلأ اهتحفسص Èع ضسمأأ
ةمسصاعلأ دا–إأ Úب بقترŸأو ماهلأ يبرأدلأ

بع--لÃ د--حألأ أذ--ه ر--ئأز÷أ ة--يدو--لو---مو –
،ًءاسسم ةسسماÿأ ةعاسسلأ نم ًءأدتبإأ Úغولوب
نع تثد– يتلأ تاعئاسشلل أدح كلذب عسضتل
ةأرابم دعب ا-م ¤إأ ي-برأد-لأ ل-ي-جأا-ت ة-ي-نا-ك-مإأ
،يرسصŸأ كلامزلأ مامأأ رسصم ‘ ةيدولوŸأ
لقن ةيناكمإأ نع تثد– يتلأ رابخألأ ىتحو
.ةينمأأ بابسسأل ةيليوج5 بعلم ¤إأ ةهجأوŸأ

يبرادلا نع Úبئاغلا زربأا يميهاربو وباج ،Ëدروب
أذه ةمورfi رئأز÷أ ةيدولوم ةبيتك نوكتسس
دا–إأ ما---مأأ ي----برأد----لأ ةأرا----ب----م ‘ د----حألأ
نزو مهل Úبعل ةثÓث تامدخ نم ةمسصاعلأ

رمألأ قلعتيو زيغن بردŸأ ةليكسشت ‘ ماه
دبعو Ëدروب رامع قيرفلأ باعلأأ يعناسصب
،ةهاقن ةÎف ‘ نأدجوي نأذللأ وباج نموŸأ

ي-م-ي-هأر-ب ر--سسيألأ ع--فأدŸأ ¤إأ ة--فا--سضإلا--ب
بيبطلأ هحنمو ةهاقن ةÎف ‘ دجوي يذلأ
طخيسس ام وهو ،ةلماك عيباسسأأ ةثÓث ةحأر

نأأ لمأاي ناك يذلأ ينفلأ مقاطلأ تاباسسح
.ةحبأرلأ هقأروأأ لكب ةهجأوŸأ لخدي

مامأا يبرادلا بعلأاشس » :ةيجلع نب
«ةدحاو لجرب ولو دا–إلا

يدهم رئأز÷أ ةيدولوم مجاهم انيلإأ ثد–
نم رثأاتم دج وهو ضسمأأ ءاسسم ةيجلع نب
حر-سصو ةر-م ل-ك ‘ هدوا-ع--ت ي--ت--لأ ة--با--سصإلأ

وج ¤إأ يتدوع لجسسأل دعتسسأأ تنك » :Óئاق
ي-ن--ن--ك--لو ةروا--سسلأ ة--ع--قو--م ‘ تا--يرا--بŸأ

نأأ تلسضف أذهلو ملآلأ ضضعبب رعسشأأ تلأزام
نأأ حيحسص.أديج حاترأأو يتحسصب رماغأأ ل
نأأو › قبسسي ⁄و اهتقو ‘ يتأات ⁄ ةباسصإلأ

نوكاسس ينن-ك-لو ،أذ-ه ل-ث-م و-يرا-ن-ي-سس تسشع
،ةرواسسلأ مامأأ دحألأ أذه يبرأد ‘ أزهاج
بردŸأ تاططfl جراخ يسسفن روسصتأأ ل
«ةدحأو لجرب ولو ةهجأوŸأ بعلأاسسو

فسصنم– ب

طرافلأ Úنث’أ كأرطانوسس رقم ثأدحأأ بقع

ةيدولوŸا نم ةيلوÎبلا ةكرششلا جورخب دuدهي ةقاطلا ريزو



ديد÷ا ةرادإ’ا سسلÛ يمشسرلا بيشصنتلا فلم سسمأا فÙÎا يدانلا  ةرادإا تعدوأا
ة-شصاÿا ق-ئا-ثو-لا ل-ك ى-ل-ع يو-ت-ح-ي يذ-لاو ق-ثوŸا  ة-لوا-ط ى-ل-ع رار-شس سسي-ئر-لا ةدا-ي--ق--ب

ةرادإا سسل‹ تزرفأاو طرافلا Èمشسيد13 موي تدقعنا يتلا Úمهاشسملل ةماعلا ةيعم÷اب
ةرادإ’ا بي-شصن-ت ى-ل-ع ة-قدا-شصŸا اودا-ف-ت د-ق Úق-ثوŸا ن-م د-يد-ع-لا نا-ك ثي-ح  د--يد--ج

ةلاح ‘و يذلا فلŸا ‘ رظنلا ىلع قفاو قثوم ¤إا اÒخأا ةرادإ’ا يدتهتل ةديد÷ا
نم ةراجتلا ةيريدم  ¤إا ةرششابم ههيجوت متيشس قثوŸا نم هيلع ةقداشصŸا ت“

.ديد÷ا يشساشسأ’ا نوناقلاب يراجتلا لجشسلا ىلع لوشص◊ا لجأا

ةرادإلا لسصي ⁄ لازل Êاوسضر ىوكسش ‘ مك◊ا رارق
ة--ن÷ ن--م ة--ل--شسار--م يأا  ي--ق--ل--ت--ت ⁄ ةرادإ’ا نأا يرادإا  رد--شصم ف--ششك

نويلم038 مك-ح ن-م ه-تدا-ف-ت-شسا رار-ق رود-شص سصو-شصخ-ب تا-عاز-ن-لا
مشسرت ةلاح ‘ ىتح هناو  اهب مدقت يتلا ىوكششلا دعب بعÓلا حلاشصل

Úناوقلا هيلع سصنت املثم اموي5٤ راظتنا همزلي بعÓلا ناف مك◊ا
ن-م ة-مدا-ق-لا ةÎف-لا سس“ هرا-ثآا نو-ك-ت-شس يذ-لاو  رار--ق--لا ذ--ي--ف--ن--ت--ل
. سسرام رهشش لبقŸا  وتاكŸÒا

ماعلا ريدŸاو رارسس Úب حلسصلا ثدحاو لخدت دلاولا ةيافلح
راششتنا دعب ةرششابم ةيافلح ناشسح قباشسلا ŸÒا ةيافلح دلاو عراشس

ام ةيافلح دهف هل‚و رارشس سسيئرلا Úب بششن يذلا فÿÓا Èخ
ثيح ،بشضغ ةظ◊ ‘ ةدوعلا مدعو باحشسن’اب هديدهت ¤إا ىدأا

ماعلا ريدŸاو رارشس نم لك اهتلواط ىلع سسلج   ءاششع ةبدأام ماقا
فÓخلل دح عشضوو قيرفلل ايلعلا ةحلشصŸا بيلغت بلط نيأا
. Úلجرلا Úب اهيرا‹ ¤إا هايŸا ةداعإا ‘  حجنيل

ةيرفسسب روت كيبورت فيلكتو يتومول ةقفسص
فÿÓا ببسس اناغ

يذلا ببشسلا نأا «بعŸÓا ءادشصأا ـل» ةقوثوم رداشصم تبرشس
¤إا دو-ع-ي رار-شس سسي-ئر-لاو ما--ع--لا ر--يدŸا Úب فÿÓا ر--ج--ف

لم– رار-شس سضفر ي-ت-لاو ي-تو-مو-ل Êا-غ-لا م-جا-هŸا ة-ق-ف-شص
امك اهببشسب دوعوب ÒجانŸا هاŒ هبشضغ ىدبأاو اهتيلوؤوشسم

هشضفر لÓخ نم كلذ دشسجو ةيلاŸا اهتاعبت ةيافلح لمح
اميف ،ةقفشصلا يلع ثيد◊ا ىتحو هعيقوت ميشسارم روشضح
ىلع  رارشس سسيئرلا  مادقإا ببشسب بشضغو ةيافلح بتاع
ميظنتب يوابرعلا اهبحاشصل «روت كيبورت» ةلاكو فيلكت
ى--ل--ع بو--شسfi يوا--بر--ع--لا نأا ة--شصا--خ ا--نا---غ ة---ير---ف---شس

ب/ليلخ. ةرادÓل ÚشضراعŸا

لوألا فÙÎاــه2٤٤1 ةيناثلا ىدامج12 ـل قفاوŸا1202 يرفيف٤0 سسيمÿا

نم31 ة-لو÷ا ةارا--ب--م ة--فÙÎا ة--ط--بار--لا ت‹ر--ب
فيشضتشسŸا مامأا فيطشس قافو  عمŒ يتلا ةلوطبلا

ة-ي-شسمأا ›إا را-ششب--ب توأا02 بع-ل-م ‘ ةروا-شسلا ة-ب-ي-ب-شش
ةليكششت-لا طا-ب-ترا بب-شسب ير-ف-ي-ف01 مدا-ق-لا ءا-ع-برأ’ا
21 ة-ع-م÷ا مو-ي ا-نا-غ ¤إا ر-ف-شسلا د-عوÃ ة-ي-ف-يا-ط--شسلا

ةارابŸا د-عو-م Ëد-ق-ت ة-ط-بار-لا ترر-ق ثي-ح ير-ف-ي-ف
‘ ركفت تناك قافولا ةرادإا نأا ةشصاخ  هليجأات يدافتو

. دعوŸا Ëدقت لشضفت ةطبارلا لعج ام هليجأات بلط
ءاثÓثلا ةيسسمأا  ةسصاخ ةرئاط Èع راسشب ¤إا لقنتلا
ةفÙÎا ةطبارلا ميشسرت دعب  قيرفلا ةرادإا تعراشس
¤إا مداقلا ءاعبرأ’ا ¤إا31 ةلو÷ا ةارابم  دعوم Ëدقت

تمدقت نأا دعب را-ششب ¤إا ة-ير-ف-شسلا تا-ب-ي-تر-ت ةر-ششا-ب-م
ةرئاط سصيشصخت لجا نم ناÒطلا ةكرشش ¤إا بلطب

قاهرإا يدافتو راششب ¤إا قيرفلا لقنت نمشضت ةشصاخ

تبلط ثيح  ةيقيرفإ’ا ةيرفشسلا   لبق تاعاشس ÚبعÓلا
دعب ةماقإ’او ءاثÓثلا ةيشسمأا ¤إا لقنتلا دعوم ديد–

¤ا ةدوعلا ةلحر دعوم نوكي نأا ىلع راششب ‘ ةارابŸا
م-ث سسي-مÿا ة-حار ن-م Úب-عÓ-لا ةدا-ف-ت--شس’ سسي--مÿا
. ةعم÷ا ةحيبشص ةمشصاعلا راطم ‘ ءاقتل’ا

ةرئاطلا سسفن ‘ رسضاح فيدرلا دادعت
ةرئاطلا سسفن ‘ رفشسلاب اينعم فيدرلا دادعت نوكيشس
‘ ة--ن--ك--مأ’ا نأا ة--شصا--خ ر--با--كأ’ا داد--ع--ت ع--م ة--شصاÿا
بي-نŒ م-ث ن-مو Úت-ل-ي-ك-ششت-لا داد-ع-ت-ل ي-ف-ك-ت  ةر-ئا-ط-لا

سضرف ىلع ل-م-ع-لاو  ة-ير-ف-شسلا قا-هرا ف-يدر-لا Âا-ب-شش
يتلا بي-تÎلا ةراد-شص ى-ل-ع ظا-ف-ح-ل-ل ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن
ةلو÷ا ذنم  راود نايفشس بردŸا لابششأا اهلتحي حبشصأا
. تاراشصتن’ا ةكشس دادعتلا داعتشسا نأا دعب ةطرافلا

ب/ليلخ

فيطسس قافو

ايرهسش نويلم02 لباقم دقعلا  ىلع عقو تÓيج◊وب
ريدŸا بشصنÃ هلفكتو يدانلاب هطبري يذلا دقعلا يلع هعيقوت تÓيج◊وب نيدلا ءايشض ينفلا ريدŸا مشسر
،ايرهشش نويلم02 لباقم دحاو مشسوم ةÎفل دتÁو ›ا◊ا عوبشسأ’ا فشصتنم ىرغشصلا تائفلل ينفلاو يشضايرلا

فيدرلا ةليكششت ¤ا رغشص’ا نم ىرغشصلا تائفلا  رومأا بيترت ةداعإ’ ÊاديŸا لمعلا تÓيج◊وب رششاب ثيح
ردŒ هتبغر قيق– ةرادإ’ا تشضفر نكل ،سشابيرت بردŸاب راود بردŸا Òيغت ¤إا ططخي تÓيج◊وب ناك يتلا
. .ةيافلح دهف ماعلا ريدŸا لاخ وه تÓيج◊وب نأا ةراششإ’ا

تابيردتلا وج ¤إا طسساوألا ةدوعل Òسضحتلا ةرسشابŸ بعلŸا ¤ا رسضح
،رباكأ’ا ةليكششت تابيردت دعوم عم يام8 بعلم ‘ ارشضاح سسمأا ةحيبشص تÓيج◊وب يشضايرلا ريدŸا ناك

ثيح تابيردتلا طشساوأ’ا ةئف ةرششابÃ حمشسي رارق ىلع لوشص◊ا  سصوشصخب بكرŸا ريدم عم ثد– ثيح
اميف  ،مههجو ‘ ةيشضايرلا تاششنŸا حتفل ةباششلا تائفلا سصوشصخب ايرازو ارارق رظتني هنا بكرŸا ريدم حشضوأا

راظتناو  ةيجراÿا  تاحاشسŸا ‘ تابيردتلا طشساوأ’ا ةرششابŸ ةمداقلا مايأ’ا دعوم ديد–  ينفلا ريدŸا  ررق
.ةرازولا رارق

فيدرلا عم بردتلا رسشاب  قازرلا دبع ةرهم مدقتسسŸا
71 نم لقا ةزاجا ىلع هعيقوت مشسر يذلا قازرلا دبع ةرهم طشساوأ’ا ةئفل ›ودلا عفادŸا ديد÷ا هجولا ناك
هتيزهاجو هتقايل ىلع اظافح  فيدرلا عم تابيردتلا ةرششابŸ سسمأا ةحيبشص دعوم ىلع فيطشس قافو ‘ ةنشس

ام فيدرلا عم نوبردتي طشساوأا Úبع’9 نأا ةراششإ’ا ردŒ تابيردتلا اهيلإا يمتني يتلا ةئفلا ةرششابم راظتنا ‘
ب/ليلخ.ابع’03 ¤ا فيدرلا تابيردت ‘ ›امجإ’ا ددعلا عفري

..بردــــــتلا رــــــسشاــــــبي يــــــتومول Êاــــــغلا
ةزاجإلا  ببسسب دكأاتي تبسسلا هبايغ

لبق هدرفÃ سضكرلاب ىفتكا ثيح سسمأا ةحيبشص ةليكششتلا عم تابيردتلا يتومول لايناد Êاغلا مجاهŸا رششاب
دارفنا ىلع بردتلا Êاغلا مجاهŸا لشصاويشسو  ةيبيردتلا ةشص◊ا  ةياغ ¤إا ةششغ ماشسح مجاهŸا هيلإا مشضني نأا

هتزاجإا بلج ‘ ةراد’ا تششلف نأا دعب نارهو ةيدولوم مامأا تبشسلا ةهجاوم روشضحب اينعم نوكي نل هنا ةشصاخ
ةيوشستو ةبحر – يوارد يئانثلا   عم هتمربا يذلا قافت’ا لوكوتورب ذفنت  ⁄ نأا دعب ةفÙÎا ةطبارلا نم
روهظ لوأا ليجشستو ةهجاوŸا روشضح نع ديد÷ا مجاهŸا بايغ دكات ثيح  يئانثلا نويد نم لو’ا ءز÷ا
ةيبيردتلا ةشص◊ا رشضح نم لك نا ›ا دعب ةركلا سسملي ⁄ مجاهŸا نا مغرو، ديد÷ا هقيرف ناولأاب هل يمشسر
.ةحجان ةقفشص هنا يحوت ’ بعÓلا اهب سضكري يتلا ةقيرطلا نا دكا

›ادو يسسودنق ،ةلاسصيم يثÓثلل ةسصاخ تابيردت
ةشصاخ تابيردت ›إا عوشضÿاب سسمأا ةحيبشصل ةيبيردتلا ةشص◊ا لÓخ يشسودنقو  ›اد، ةلاشصيم يثÓثلا يفتكا

ةفيفخ تاباشصإا نم يثÓثلا تاناعم ببشسب Êدبلا رشضÙا فارششإا ت–و Êدبلا رشضÙا فارششإا ت–
اهنم فدهلا ةفيفخ ةشصح ›ا يثÓثلا عشضخ ثيح ةÒخ’ا تايرابŸا عيمج ‘ هتاكراششم ةجيتن قاهرإ’او
.لبقŸا تبشسلا ةيشسمأ’ ابشس– هتاردق لماكب يثÓثلا ةيزهاج نامشض لجأا نم  يÒشض– هنم Ìكأا عاجÎشسا

سسمأا دادعتلا ةيقبل ةيندب تارابتخا جمرب يكوكلا
نأا دعب ،ةيندب تارابتخا  سصشصح ¤إا ةليكششتلا رشصانع سسمأ’ا تابيردت ‘  يكوكلا ليبن بردŸا عشضخا
نود نم بع’ لك هز‚أا يذلا تيقوتلا  لجشس ثيح  نمزلا ةقباشسمو  ÚبعÓلا Úب ير÷ا قابشس ةشصح جمرب
يتلا ةينيتورلا تابيردتلا نم ÚبعÓلا جارخا دارا ينفلا مقاطلا نأا ودبيو  ةركلاب نيرا“ يأا جمÈي نا
. تابيردتلا لÓخ  حرŸا نم ءاوجأا قلخو اهيلع اوداتعا

ايلامو ايحسص Êاعي وهو ةسص◊ا ةياهن لبق رداغ طينحج
نأا لبق ةÒشصق ةينمز ةÎف لÓخ  ةيبيردتلا ةشص◊ا سشماه يلع هدرفÃ سضكرلاب طينحج مركا دئاقلا ‘اتكا
ببشسب ةيشسفنلا ةاناعŸاو ةباشص’ا راثآا نم ةاناعŸا راثا هتاكر–  ىلعو  اهتياهن لبق ةيبيردتلا ةشص◊ا رداغي

عيباشسأا3 ›او◊  دتميشس هبايغ نا ةشصاخ  هرثات نم داز ام ةيرهشش ةرجا31 ›اوح  هتاقحتشسم  هيقلت مدع
. باهذلا ةلحرم لماك عييشضتب ددهم هلعجي ام ةيفاشضإا

رارقب مجاهŸا عم ايرود ثدحتي يكوكلا
›ودلا مجاهŸا عم دارفنا يلع ثيد◊ا يكوكلا ليبن بردŸا فيثكتب ›ا◊ا عوبشسأ’ا تابيردت تزي“

¤إا روهظلا ‘ هتشصرف ىلع لشصحي ⁄ باششلا مجاهŸا نأا ةشصاخ هتايونعم نم عفرلاو رارقب فشصنم باششلا
نم ةلاح ‘  فيدرلا عم هتكراششم لÓخ ناديŸا ةيشضرا رداغ دق ةطرافلا ةلو÷ا  لÓخ ناكو  مويلا ةياغ
مداقلا تبشسلا ›ودلا مجاهŸاب عفدلا ‘ ةيدجب ركفي يكوكلا بردŸا نأا ادج لمتÙا نمو طابح’ا
. روهظلا ةشصرف هحنمو

تابيردتلا ‘ يتومول Êاغلا قفار ةسشغ مجاهŸا
بنج ›ا ابنج هعم سضكر ثيح بعلŸا سشماه يلع تابيردتلا ‘ ديد÷ا هليمزب ةششغ ماشسح مجاهŸا قحتلا

اميف Êدبلا رشضÙا فارششإا ت– يشسودنق و ›اد، ةلاشصيم يثÓثلا ةقفر تابيردتلاب ةششغ قحتلي نا لبق
ةطلشسŸا ةبوقعلا  ببشسب ةارابŸا روشضحب ينعم Òغ ةششغ نا ةراشش’ا ردŒ  هدرفÃ بردتلا Êاغلا  لشصاو

. هيلع
ب/ليلخ

ماعلا ريدŸاو رارسس Úب حلسصلا ثدحاو لخدت دلاولا ةيافلح

بيسصنتلا فلم سسمأا تعدوأا ةرادإلا
قــــثوŸا ةــــــلواــــط ىـــلع  يـــــمسسرلا

مداقلا ةعم÷ا اناغ ¤ا  ةيقيرف’ا ةيرفسسلا ببسسب

ةرواسسلا ةهجاوم جمÈت ةطبارلا
مداقلا يرفيف01 ءاعبرألا موي



¤إا Úغولوب بعلم نم يبرادلا ةارابم ليو– Óيصصفتو ةلمج ةمصصاعلا دا–إا راصصنأا سضفري
ءارجإا هيف تدكأا يذلاو ،سسمأا لوأا ةرادإلا هتردصصأا يذلا نايبلا اونمثو ،ةيليوج5 بعلم
ذإا ،بعلŸا ليو– لجأا نم ةلصسارم يأا اهيقلت مدعو Úغولوب بعلÃو اهدعوم ‘ ةارابŸا
،ثÓثلا طاقنلا قيق– ‘ ةÒفو قيرفلا ظوظح نوكت ىتح قيرفلا لقعÃ لابقتصسلا نوديري

‘ ،مصسوŸا ةيادب ذنم هيلع اودعت نيذلا وباج ءاقفر Ìكأا مدخي ›إا ةيليوج5 بعلم سسكع
.مصسوŸا ةيادب ‘ تناك طقف هيف ةدحاو ةارابم تÓيلع ءاقفر بعل Úح

ةيدولوملل ةبعصصلا ةيعصضولا رامثتصسا نوديري
ةيحانلا نمك ةيدولوŸا اهصشيعت يتلا ةبعصصلا ةيعصضولل قيرفلا رامثتصسا دا–إلا راصصنأا ىنمتيو
يبرادلاب زوفلا قيق– لجأا نم ،ةÒخألا ةنوآلا ‘ Òبكلا يÒهام÷ا بصضلاو ،ةيرادإلا
ن-ح-صش م-ث ن-مو ،بي-تÎلا د-ئار ن-م Ìكأا ق-ير-ف-لا بر-ق-ت ةد-يد-ج طا-ق-ن ثÓ-ث ة-فا--صضإاو
ةلحرم ةياهن ةياغ ¤إا تاراصصتنلا قيق– ةلصصاومو ديدج نم تايراطبلا
ةمصصاعلا ‘ ةلماك تايرابم ةعبصس هرظتنت قيرفلا ناو اميصسل ،باهذلا
دا–إلا ة-ه-جاوŸ ةر-ك-صسب ¤إا ا-ه--جرا--خ د--حاو ل--ق--ن--ت ¤إا ة--فا--صضإلا--ب
.يلÙا

يبرادلا لبق مهتايونعم نصشحيو ÚبعÓلاب عمتجي ىيحي
ةصصح سشما-ه ى-ل-ع Úب-عÓ-لا-ب سسمأا لوأا ءا-صسم ى-ي-ح-ي Îن-ع ق-ير-ف-ل-ل ي-صضا-ير-لا ر-يدŸا ع-م-ت-جا
ةيب-يرد-ت-لا ة-صص◊ا قÓ-ط-نا ل-ب-ق م-ه-ي-لإا ثد– ثي-ح ،Úغو-لو-ب بع-لÃ تر-ج ي-ت-لا فا-ن-ئ-ت-صسلا

ةهجاولا ¤إا ةدوعلاب قيرفلل حمصس ام ،ةيصضاŸا تلو÷ا ‘ مدقŸا دودرŸا ىلع مهركصشو
رخآلا وه ثد– يذلا يجورف بردملل ةملكلا يطعي نأا لبق ،¤وألا بتارŸا ىلع ةصسفانŸاو
مامأا دحألا موي مهرظتني يذلا ماهلا دعوŸا لبق تابيردتلا ‘ ةيد÷ا مهنم بلطو هيبعل ¤إا
.رئاز÷ا ةيدولوم

ةمدقŸا نم باÎقÓل زوفلا مهنم بلط
طاقنلاب زوفلا قيق– لجأا نم يبرادلل دي÷ا Òصضحتلا ةرورصض ÚبعÓلا نم ىيحي بلطو

⁄و ةمدقŸا قرف نم Ìكأا باÎقلا مث نمو ،تاراصصتنلا ةكصس ¤إا ةدوعلاو ثÓثلا
يردوك ءاقفر لوانتم ‘ ودبي يذلا يوتصشلا بقللا ىلع ةصسفانŸا ل

ةدع لابقتصسلا لÓخ نم ،قيرفلا رظتنت يتلا ةمانزرلا ¤إا رظنلاب
‘ دادزولب بابصشو وداراب نم لك ةهجاوم اذكو ،Úغولوب ‘ تارم
طاقنلا نم نك‡ ددع Èكأا دصصحب قيرفلل حمصسيصس ام ةمصصاعلا

.Ìكأاف Ìكأا ةبترŸا Úصس–و

تابيردتلا ‘ نوزكري نوبعÓلاو ةيلاع تايونعŸا
مهلكو ،ةيلاع تايونعÃ تابيردتلا ءاوجأا ¤إا قيرفلا وبعل داعو

بعل لك نأا امك ،دحألا موي ءاقلل ›اثŸا Òصضحتلا ىلع مزع
ةناكم بصسك لجا نم ،ةهجاوŸا لبق بردŸا راظنأا  تفلل ىعصسي

كرتو ةكراصشŸا بعل لك ديري ،ءاقللا ةيمهأا مكحب ةيصساصسأا
نيذلا نابصشلاو مهنم دد÷ا اميصسل ،دعوŸا اذه ‘ هتمصصب

نب ةروصص ‘ ،مصسوŸا اذه ةيوقلا مهتيادب ديكأات ¤إا نوعصسي
ةحلصصم ‘ نوكيصس ام وهو ،نورخآاو ةدومح نب ،لوصس ،نيد

.كصش نود نم بردŸاو قيرفلا
Ü. Ü

قيرفلا عم فيصصول ليهأات رظتنت ةرادإلا
ة-يرأدإلأ تأءأر-جإلأ ل-ك-ب تما-ق ا-ه-نأ ق-ير-ف-لأ ةرأد-غ تد-كأأ
‘ فيسصول مثيه ديد÷أ مدقتسسŸأ ليهأات لجأ نم ةمزÓلأ
ام ،ةيلودلأ بعÓلأ جورخ ةقرو كلذ ‘ اÃ ،نك‡ تقو برقأأ
ةدرأو لبقŸأ عوبسسألأ ةيأدب بعÓلأ ليهأات ةيناكمإأ نأأ ينعي

نكمتيسسو ،اقبسسم هل ططfl وه امك رومألأ تراسس ام أذإأ أدج
كلذ دع-ب ي-م-سسر ل-ك-سشب ق-ير-ف-لأ ضصي-م-ق ل-م-ح ن-م بعÓ-لأ

.ةيمسسرلأ تايرابŸأ ‘ ةكراسشŸأو

ةارابŸ اهتاÒصض– ةمصصاعلا دا–إا ةليكصشت لصصاوت
بايغ نأا لإا ،لبقŸا دحألا موي رئاز÷ا ةيدولوم
بردŸا اÒث-ك قرؤو-ي ة-ه-جاوŸا ن-ع ءا-م-صسألا سضع--ب
يروÙا ع-فادŸا با-ي--غ ة--صصا--خو ،ي--جور--ف يÒت
ام ،ذخفلا ‘ اهنم Êاعي يتلا ةباصصإلا ببصسب ديعلب

لمعيو ،هل هليدب ‘ سسمأا لوأا ةصصح نم ركفي هلعج
‘ ايصساصسأا نوكيل ةرمح ميحرلا دبع Òصض– ىلع
⁄ هنأا مغر ،يروfi عفادم بصصنم لغصشيو يبرادلا
،ةÒخألا تايرابŸا ‘ بصصنŸا اذه ‘ اÒثك بعلي
ناد---يŸا ط---صسو ‘ ه---ب Úع----ت----صسي ي----جور----ف نا----كو
ةتيصشل ليدبك وأا ايصساصسأا لكصشب ءاوصس يعاجÎصسإلا

تÓهؤوŸا كلÁ ةرمح نأا لإا ،تايرابŸا سضعب ‘
دد--ع--ت م--ك--ح--ب عا--فد--لا روfi ل--غ--صشي ه--ل--عŒ ي--ت--لا

.هبصصانم

مصسوŸا ةيادب ‘ ةنيصشوب عم بعل
ةيادب ‘ عافدلا روfi ‘ بعل نأاو ةرم◊ قبصسو
‘ عا-فد-لا روfi ة-ن-ي-صشو-ب ة-ق-فر ل-ك-صشو ،م--صسوŸا

زكرŸا اذه ‘ بعل نأاو قبصس امك تابصسانم ةدع
لايخ لصضفأا هلعجي ام ،ةقباصسلا مصساوŸا لÓخ

ةارابŸا ةيمهأا مك-ح-ب ،ي-براد-لا ءا-ق-ل ‘ برد-م-ل-ل
نيذلا ÚمجاهŸا ةي-عو-ن اذ-كو ،ق-ير-ف-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب

يويرف موجه-لا بل-ق ا-م-ي-صسل ،ة-يدو-لوŸا م-ه-ك-ل“
ر-ط-خأا ناد-ع--ي ناذ--ل--لا ة--حا--صس ن--ب ع--ير--صسلا اذ--كو

‘ ةرم-ح ز-ي-م-ت-يو ،سسفا-نŸا مو-ج-ه ‘ ن-ير-صصن-ع
‘ وأا ةيئاوهلا تاركلا ‘ ءاوصس ةيئانثلا تاعارصصلا
ة-يد-صس÷ا ه-ت-ي-ن-ب ل-صضف-ب اذ-هو ،ة-ي-صضرألا تار-ك-لا
،ÚمجاهŸا مامأا قوفتلا ىلع اÒثك هدعصست يتلا

مد-ق-يو ي-براد-لا ‘ ه-مو--ي ‘ نو--ك--ي نأا ل--مأا ى--ل--ع
.هيدل ام لصضفأا

ىنميلا ةه÷ا لغصشل حصشرم تÓيلع
ةه÷ا ¤إا ةدوعلل قاور لصضفأا ‘ تÓيلع مدآا دجاوتيو
ن-ع با-غ ا-مد-ع-ب ،د-حألا ءا-ق-ل ‘ عا-فد-لا ن-م ى-ن-م-ي--لا
ةيناثلاو ةبوقعلا ببصسب ¤وألا ةرŸا ÚيصضاŸا نيءاقللا

ةفيلخ نب لصضف يذلا بردŸا فرط نم ةينف بابصسأل
ةرŸا هذه سسفانŸا ةيعون نأا لإا ،انÁأا اÒهظ نوكيل

،بصصنŸا اذ-ه ‘ Òك-ف-ت-لا د-ي--ع--ي ي--جور--ف ل--عŒ د--ق
اÒهظ نوكيل تÓيلع ةداعإل هجتيو
،هئÓمز ىلع ةيطغتلاو تاغارفلا دصس لجأا نم ،انÁأا
بعل هنأا اÃ ةفيلخ نب ىلع بعصصي يذلا رمألا وهو
ةليوطلا تÓيلع ةماق نأا امك ،لصصألا ‘ ناديم طصسو
نب نم لصضفأا ةيئاوهلا تاركلا ‘ لخدتلا ىلع هدعاصست

.ةيعافد اهنم Ìكأا ةيموجه ةعزنب زيمتي يذلا ةفيلخ

ارصسيأا اÒهظ نوكيصس نيد نبو
يصساصسأا لكصشب هروهظ نيد نب لصصاويصسو

ىرصسيلا ةه÷ا ىلع لبقŸا ءاقللا ‘ قيرفلا عم
ة-ي-لا--ع ة--قا--ي--ل ‘ د--جاو--ت--يو ،عا--فد--لا ط--خ ن--م
سصيمقب هل يمصصاع يبراد لوأا سضوÿ دعتصسمو
‘ ةيصساصسأا ةعطق بعÓلا تاب ثيح ،دا–إلا
ه-ت-نا-ك-م ن-م ة-ي-صسيا-م-خ حازأاو ق-ير-ف-لا ة-ل-ي-ك--صشت
تايرابŸا ‘ طايت-حلا د-عا-ق-م سسي-ب-ح ه-ل-ع-جو
تاركلا ‘ ازيمتم بعÓلا حبصصأا اممك ،ةيصضاŸا
اذ-ه ق-ير-ف-لا ة-ح-ل-صسأا ل-صضفأا د-حأا و-هو ة-ت-با--ث--لا
تارك نم فادهأا ةدع ليجصست ليلدلاو ،مصسوŸا
ن-م ،تا-ي-ن-كر-لا وأا تا-ف-لاıا ن-م ءاو-صس ة--ت--با--ث

سصانتقا ‘ يردوك ءاقفر ةÈخ لÓغتصسا لÓخ
.سصرفلا

ةÒبك ةبصسنب طايتحÓل دوعيصس ةفيلخ نب
‘ ةÒبك ةبصسنب طايتحلا دعاقم ¤إا ةفيلخ نب دوعيصسو
كار--صشإا ‘ ا--يد--ج ر--ك--ف--ي ي--جور--ف نأا اÃ ،ي---براد---لا

طÿا ز-يز-ع-ت ل-جأا ن-م ى-ن-م-ي-لا ة-ه÷ا ى-ل-ع تÓ-ي--ل--ع
بعل لعجي ام ،سسفانŸا يمجاهم مامأا Ìكأا يفلÿا
Óح نوكي دقو ءلدبلا دعاقم سسيبح قباصسلا وداراب
لجأا نم ،يلصصألا هبصصنم ‘ Êاثلا طوصشلا ‘ يصسنرفلل
جاتحا ام اذإا موجهلا ‘ وأا طصسولا ‘ ةفاصضإلا Ëدقت
مامأا ابعصص نوكيصس ءاقللا ناو اميصسل ،كلذ ¤إا رمألا

‘ ءا-ق-ب-لا ل-جأا ن-م Òغ ل زو-ف-لا ن-ع ثح-ب-ي--صس ق--ير--ف
.بيتÎلا ةرادصص ىلع ةصسفانŸاو ¤وألا بتارŸا

Ü. Ü

ــه٢٤٤١ ةيناثلا ىدامج١٢ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يرفيف٤٠ سسيمÿا لوألا فÙÎا
ةمسصاعلأ دا–إأ

جÈلأ يلهأأ بيردتل ةرأر-غو-ب Úما-ي-لأ بردŸأ حÎق-م ي-ق-ل
راسصنأأ ةيبلاغو يÒهام÷أ يوتسسŸأ يلع ضضفرلأ نم ةجوم
قيرفلأ كرت Úح8102 مسسوم ثدح ام ةيفلخ ىلع قيرفلأ

دوعسصلأ تاباسسح ‘ ةماه ةأرابم لبق  رأذنإأ قباسس نود رداغو
ىلع ةليلم Úع ةيعمج مامأأ ةلوطبلأ ةياهن نع Úتلوج لبق
قيرفلأ ىلع فأرسشإلأ ضضفر نيأأ ،حيبد نامد بعلم ةيسضرأأ

بسضغلأ نم ةلا-ح كر-ت يذ-لأ ر-مألأ و-هو ،ه-با-ح-سسنأ ن-ل-عأأو
Œثيح هتدوع أوسضفر نيذلأ راسصنألأ طاسسوأأ ‘ هها ⁄ Œد

تدا-ف-تو تا-طو-غ-سضلأ ما-مأأ خو-سضر-لأ ىو--سس د--ب ن--م ةرأدإلأ
ةياغ ›إأ تسضفرو تاسضوافم ‘ ةرأرغوب بردŸأ عم لوخدلأ
.حÎقŸأ تمدق يتلأ فأرطألأ ىلع درلأ ضسمأأ

ةرواصسلا مامأا  ةصصرف رخآا مامأا ةعيبصصوب
دعاسسŸأ بردŸأ ‘ ة-ق-ث-لأ د-يدŒ جÈلأ ي-ل-هأأ ةرأدإأ تدوا-ع
ةهجأوŸ ابسس– ةليكسشتلأ يلع فأرسشإلأ ةلسصأوŸ  ةعيبسصوب
ةدوعلأ ‘ ح‚ ةلاح ‘و ثيح ،ةرواسسلأ ةبيبسش مامأأ تبسسلأ
ةينفلأ ةسضراعلأ ›و-ت ل-سصأو-ي-سس ه-نا-ف ة-ي-با-ج-يأ ة-ج-ي-ت-ن-ب
هتقÓع ¤إأ رظنلاب يرخأأ ة-سصر-ف ه-ت-ح-ن-م ثي-ح ،ق-ير-ف-ل-ل
‘ ه-ب مو-ق-ي يذ-لأ د-ي÷أ ل-م--ع--لأو Úب--عÓ--لأ ع--م ةد--ي÷أ
ةرأدإلأ زئاكر نأأ ان-م-ل-ع ة-ي-سسك-ع-لأ ة-لا◊أ ‘و تا-ب-يرد-ت-لأ
قيرفلأ ىلع فأرسشإÓل Úبردم ةدع ءامسسأاب ةمئاق  نوعسضي
. ةرواسسلأ ةهجأوم دعب

 برقألا يديزوب وأا Êاميلصس
اباكلا ىلع فارصشإÓل

نوعسضي جÈلأ يلهأأ ةرأدإأ زئاكر نأأ ةقوثوم رداسصم تفسشك
Êاميل-سس بردŸأ ن-م ل-ك نأأو Úبرد-م ةد-ع ءا-م-سسأا-ب  ة-م-ئا-ق
امك ،ةرأدإلأ ىدل ةيولوألاب ىظحي يديزوب فسسوي بردŸأو
د-ي-سس بردŸأ ع--م تثد– ةرأدإلأ نأأ ردا--سصŸأ ضسف--ن تف--سشك
يل-ع فأر-سشإلأ ةر-ك-ف ضضرا-ع-ي  ⁄ يذ-لأو Êا-م-ي-ل-سس د-م-حأ
تاسضوافŸأ قلطنت نأأ ىلع ةبعسصلأ ةيعسضولأ هذه ‘ يلهألأ
ةدايق  ‘ ةعيب-سصو-ب ›ا◊أ بردŸأ ل-سشف ة-لا-ح ‘ ة-ي-ل-ع-ف-لأ
ىلع ةعبأرلأ ةأرابملل و ةيباجيأ ةجيتنب ةدوعلأ ¤إأ قيرفلأ
. ›أوتلأ

Úيصساصسأا6 ¤إا عفترت تابايغلا
زئاكر نم رسصانع6 ¤إأ يلهألأ دأدعت ‘ تابايغلأ  ددع عفترأ
مجاهŸأ، يعيبسس عفأدŸأ نم لكب ر-مألأ ق-ل-ع-ت-يو ة-ل-ي-ك-سشت-لأ
›إأ ةفاسضإأ Êامثع مجاهŸأ و Êايز موجهلأ ‘ هليمزو بهسشل
يذلأ ضسجاهلأ وهو ةباسصإلأ ببسسب مهعيمجو لاتق عفأدŸأ

امدنع مسسوŸأ ةيأدب ذنم ةيجيأÈلأ ةلي-ك-سشت-لأ ق-حÓ-ي ل-ظ
ةيأدب ذنم تابيردتلاب قحتلي ⁄ يسسورع عفأدŸأ نأأ ملعن
. ةباسصإلأ ببسسب مسسوŸأ

تبصسلا ةحيبصص ةمصصاعلا ¤إا  لقنتلا
Èع تبسسلأ ةحيب-سص لا-حر-لأ ة-ي-ج-يأÈلأ ة-ل-ي-ك-سشت-لأ د-سشت

ةيو÷أ ةلحر-لأ د-عوÃ  قا-ح-ل-لأ ل-جأأ ن-م ق-ير-ف-لأ ة-ل-فا-ح
فيدرلأ دفو نوكيسس ثيح  ةيسسمألأ ضسفن ‘ راسشب– ةمسصاعلأ

ةليل تيبŸأو ةلو÷أ ةلحرلأ ضسفن ‘ رباكألأ ةقفأرŸ أرسضاح
ة-سص◊أ ق-ير-ف-لأ ير-ج-ي-سس ثي-ح  را-سشب ة-ن--يد--م ‘ تب--سسلأ
ة-ي-سسمأأ  را-سشب ¤إأ لو-سصو-لأ ة-ظ◊ ةÒخألأ ة--ي--ب--يرد--ت--لأ
.تبسسلأ

 ةملعلا ¤إا لوحتي دارصش Êدبلا رصضÙا
دوعي دوعصسم نبو

عم لمعي ناك يذلأو دوعسسم نب قباسسلأ Êدبلأ رسضÙأ داع
¤إأ دأرسش Êدبلأ رسضÙأ لو– نأأ دعب لÓب يريزد بردŸأ
ضسابع زيزع بردŸأ ةقفر ةملعلأ ةيدولوŸ ةينفلأ ةسضراعلأ
بيردت نم بيرق ناك Úح جÈلأ ¤أ هبلج ءأرو ناك يذلأ
رسضÙأ عم دقعلأ خسسف ¤إأ ةجاحب ةرأدإلأ نكت ⁄و ،يلهألأ
امك ،هعم دقعلأ ميسسرت متي ⁄ هنأ رابتعأ ىلع دأرسش Êدبلأ

نب Êدبلأ ر-سضÙأ ع-م د-ق-ع-لأ م-ي-سسر-ت ¤إأ ة-جا-ح-ب ن-ك-ت ⁄
هعم دقعلأ خسسف ¤إأ ر“ ⁄ ةرأدإلأ نأأ رابتعأ ىلع دوعسسم
ب/ليلخ. هترداغم ذنم

عاــــــفدــــــلا يــــــف دــــــيعلب ضضــــــيوعتل ةرــــــمح رــــــصضحي يــــــجورف

جÈلأ يلهأأ

ةيليوج5 ¤إا يبرادلا لقن نوصضفري راصصنألا

يرـــيزد ةــــفÿÓ يدــــيزوب وأا Êاــــميلصسو ةصصرف رخآا ماـــمأا ةــــعيبصصوب ،ضضوـــفرم ةرارـــغوب



 :ةديلبلا دا–ا بردم دعاضسم
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ÒسسŸا بت--كŸا ل--سصاو---ي
ضشار◊ا دا-–ل ت-قؤو-Ÿا

لجأا نم ةثيث◊ا هيعاسسم
ة-ق-لا-ع-لا نو--يد--لا ة--يو--سست
تا---عزا---نŸا ة---ن÷ ىد----ل
ةرادإلا ا--ه--ت--ف--ل--خ ي--ت--لاو
ليهأات لجأا نم ،ةقباسسلا
قÓ---ط---نا ل---ب---ق د----يد÷ا
ويرانيسس يدافتو ةلو-ط-ب-لا
Úح ي-----سضاŸا م------سسوŸا

نم Òث-ك-لا ق-ير-ف-لا ى-نا-ع
دد÷ا هيبعل لهأات مدع
ثي----ح ،نو----يد----لا بب----سسب

ماعلا Òجا-نŸا نأا ا-ن-م-ل-ع
نم بÎقا نازيزع Úسسح
ةب-سسن-ب نو-يد-لا ف-ل-م ي-ط
وحن قيرفلا هجتيو ةÒبك

ةيمسسر ةارابم لوأا ضضوخ
ل-مأا ما-مأا ل-ما--ك داد--ع--ت--ب
.ءاعبرألا

ىمادق Úبعل9 عم يئاهن قافتا
لخد نازيزع Úسسح لا◊ا ÒجانŸاو يدانلا نبا نأا انملعو
اوعفد ىمادق Úبعل عم ةÒسسع تاسضوافم ‘ ةÎف ذنم
ى--ل--ع لو--سص◊ا د--سصق تا--عزا---نŸا ة---ن÷ ¤إا م---ه---تا---ف---ل---م
ةرادإلا ¤إا دوعت يتلاو ق-ير-ف-لا ىد-ل ة-ق-لا-ع-لا م-ه-تا-ق-ح-ت-سسم
سصو-تو ،ة-ق-با-سسلا Úبعل7 نم ي-ئا-ه-ن قا-ف-تا ¤إا ناز-يز-ع ل-ّ
،يدنه ،نادم ،يديمح ،Êامزيإا ،هيقف ،داوع ،ضشقوب :مهو
ة-ن÷ ن-م م-هاو-ك-سش ءلؤو-ه بح-سسي-سسو ،›ا-م-ع-لاو ي-طا-ي--ع--ل
ضضفخنت ةقلاعلا نويدلا ةميق لعجيسس ام وهو ،تاعزانŸا
.نيرخآلا تاقحتسسم ةيوسست راظتنا ‘ ةÒبك ةبسسنب

مهتاقحتضسم نم ةئاŸاب05 ىلع لزانتلا اورّرق
ةفلاسس ءامسسألا عم نازيزع Úسسح ماعلا ÒجانŸا لّسصوتو
ن-م ة-ئاŸا-ب05 ن-ع م-ه-لزا-ن--ت--ب ي--سضق--ي قا--ف--تا ¤إا ر--كذ--لا

ّلظ ‘ رخألا فسصنلا ‘ مهلوسصح عم ةقلاعلا مهتاقحتسسم

رفعج «راوتكيريدلا» ضسيئر اهلذبي يتلا ةثيث◊ا يعاسسŸا
ءافولا لجأا ن-م ةد-يد-ج ل-يو“ ردا-سصم دا-ج-يإل Êا-م-ي-ل-سسو-ب
قيرفلا ليم÷ ركنتت ⁄ يتلا رسصانعلا هذه هاŒ هتامازتلاب
نم هب رÁ يذلا ضساّسس◊ا فرظلا اذه ‘ هتدعاسسم تررقو
يتلا ةديد÷ا رسصانعلا ليهأاتب ةيلا◊ا ةرادإÓل حامسسلا لجأا
.يسضقنŸا فيسصلا قيرفلا ‘ تعقو

حاترم داّنمو دادعتلا لماكب ءاعبرألا ءاقل سضوخ وحن
يدانلا تيب ‘ عيم÷ا حيرت نأا اهنأاسش نم تادجتسسŸا هذه
يتلاو ةديد÷ا رسصانعلا ليهأات نم ةرادإلا تبÎقا امدعب

نم قلأاتلاو قرافلا عنسص لجأا نم اÒثك راسصنألا اهيلع لّوع
لبقŸا يرفيف11 موي ءاعبرألا لمأا مامأا ةيمسسر ةارابم لّوأا
وهو ،ةديد÷ا ءامسسألا روسضحب ةÒبك ةبسسنب نوكتسس يتلاو
،ءادعسصلا ضسفنتي دانم لامج بردŸا لعجي نأا اهنأاسش نم ام
دد÷ا ليهأات طÎسشا Úح ةرادإلا عم احيرسص ناك يذلا وهو
‘ ل-م-ع-لا ل-جأا ن-م ة-ي-لاŸا م-ه-تا-ق-ح-ت-سسم Úب-عÓ-لا ح--ن--مو

م . م.ةحيرم فورظ
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ششإر◊إ دا–إإ

ةديلبلإ دا–إإ

»:ةديلبلا دا–ا Òهام÷ يÎيعز ايركز

«ةلوطبلا ‘ مكحرفنسس انيلع اوقلقت ل»

ةبقلا دئار

كيرافوب دادو

ةلوطبلا قÓطنا لبق دد÷ا ليهأاتو نويدلا ديدسست نم بÎقت ةرادإلا

بعل يÎي--عز ءا--ير---كز ف---سصو
ينم يتلا ةراسسÿا ةديلبلا دا–ا
ءافسص مامأا ضسما لوأا قيرفلا اهب
ةارابم اهنوك ،ةيداعلاب ضسيمÿا
‘ ر---سسخ---ن ل نا م----هŸا ،ة----يدو
.ةيمسسرلا تايرابŸا
ةر-سشع ل-ب-ق ق-ير-ف-لا ع--قاو ن--عو
د-يد÷ا م-سسوŸا ءد-ب ل--ب--ق ما--يأا
تاÒسضحتلا نا »:يÎيعز لوقي

Œلكلاو قاسسو مدق ىلع ير ‘
ي-ت-لا ة--م--هŸا--ب ي--عاو ق--ير--ف--لا
.«ديد÷ا مسسوŸا ‘ هرظتنت
بعÓك »:يÎيعز لوقي فاسضأاو

هب ضسحي اÃ ضسحأا ،قيرفلا ‘
ةباي-نو ،ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا Òها-م-ج

Úب--عÓ--لا ي--ئÓ--مز ة--ي--ق--ب ن---ع
تايناكمإا نم انيدلام لك لذبنسس
قيرف-لا ناو-لأا ف-ير-سشت ل-جا ن-م
ةجهبلاو ةحرفلا عرز لجا نمو

نا ح-ي-ح-سص ،را--سصنألا بو--ل--ق ‘
ا-ن-ترا-سسخ-ب ر-ثأا-ت م-ه-ن-م ضضع-ب--لا
،ضسي-مÿا ءا--ف--سص ما--مأا ةÒخألا
ةارابم لإا يهام ءلؤوهل لوقأا نكل
،ةجيتنلا ضسيل اهنم فدهلا ،ةيدو
م------ت------ير ن------م ع------فر و------ه ل-------ب
،ديد÷ا مسسوملل تاداد-ع-ت-سسلا
نع انل ةيقبتŸا مايألا هللا نذإابو
نوكنسس ،ةلوطبلا قÓطنا دعوم
،ةداعسسوب لمأا ةارابŸ نيزهاج
ان-ت-قÓ-ط-نا نو-ك-ت-سس ه-ل-لا نذإا-بو

.«ىرخأا تاراسصتنل ةيقيق◊ا
،ةلهسس نوكت نل ةمهŸا» :افيسضم
نأا د-حأا ى-ل-ع ى--ف--خ--ي ل ا--م--ك--ف
،ة-ب-ع-سص د-ج ة--لو--ط--ب--لا ة--غ--ي--سص
ءا-ق-ل ة-لو-ط-ب-لا Òي-سست لوا-ح-ن-سس
فوقولا انÒهامج ىلعو ،ءاقلب
ن--ح---نو ،د---حاو ل---جر---ك ا---نءارو
،تاراسصتنلاب مهلخبن نل انرودب
ن-م Ìكأا تل-ق ناو ق--ب--سس ا--م--ك--ف
هتناكم ةديلبلا دا–ا قيرف ،ةرم

لو---قأا اذ---ه---ل ،لوألا م---سسق---لا ‘
ا-ن-ع-سسو ‘ا-م ل-ك لذ-ب-ن-سس رر-كأاو

ه--ت--نا--ك--م ¤إا ق---ير---ف---لا ةدا---عإل
.«ةيقيق◊ا

يدهم Ëرك

ةراسسخب ضسما لوأا ةديلبلا دا–ا ينم
ةديلبلاب ينكار-ب بع-لÃ ةر-ظ-ت-ن-م Òغ
،ضسي-مÿا ءا-ف-سص ما-مأا ر-ف-سصل فد-ه--ب
ناك تقو ‘ ،ءازج ةبرسض نم لجسس
د-ق ة-يدو-ع Úمأا ةد-ي-ل-ب--لا دا–ا بعل
،¤وألا ةلحرŸا ‘ ءازج ةبرسض عيسض
ءا--ف--سص ق---ير---ف ضسرا---ح ا---ه---ل ىد---سصت
.ةعور لكب ضسيمÿا
ءا---ف---سص ما---مأا ةÁز---ه---لا هذ---ه ي---تأا----ت
ةن-يد-م ءا-ن-بأا ق-ق-ح نا د-ع-ب ،ضسي-مÿا
باسسح ىلع ،Úيلاتتم نيزوفب دورولا
دا–او1/0 ة--ن--تا--ب با--ب--سش ن---م ل---ك

ق--ير--ف نا--ك كلذ ل--ب--قو ،2/1 ةل-سشن-خ
تا--يرا---ب---م ثÓ---ث ر---سسخ د---ق دا–لا

بورÿا ةيعمج نم لك مامأا ةيلاتتم
قيرف ما-مأاو1/0 ة-با-ن-ع دا–او1/0
لبقو ،2/1 ¤وألا ةيركسسعلا ةيحانلا
قو--ف---ت د---ق دا–لا ق---ير---ف نا---ك كلذ
ى--ل--فد--لا دا–ا ما--مأا ر--ف--سصل فد--ه---ب
.در نود فدهب

لÓخ ةيدوع ءÓمز يفتكيسس كلذ ¤إا
م-سسو-م-ل-ل م-ه-تاÒسض– ن--م ى--ق--ب--تا--م
،ÚبعÓلا Úب يدو ءاقل بعلب ،ديد÷ا
نايفسس بردŸا طبسضيسس اهلÓخ نمو
يذلا81ـلا Úب-عÓ-لا ة-م--ئا--ق ة--م--سشن
ل-ما ما-مأا لوألا ءا-ق-ل-لا م-ه-ب ل-خد-ي--سس
.ةداعسسوب

ميهاربإا ›اد سصبرت ماتتخا
ضصبر--ت ةد--ي--ل--ب--لا دا–ا ق--ير--ف ى--ه--نأا

يذلا ،ميهاربإا ›ادب «كيبŸول«قدنف
ةيدو ةارابم هتللخت ،مايأا ةسسمخ ماد
ءÓمز اهرسسخ ،ضسيمÿا ءافسص مامأا

.در نود فدهب فÎم Úسسح
ق-ير--ف--ل ضسي--ئر--لا بردŸا ن--م--ث د--قو
ضصبر-ت ة-م-سشن نا-ي-ف-سس دورو-لا ة-ن-يد--م
ح-جا-ن-لا-ب ها-يإا ا-ف-سصاو ،م-ي-هار--بإا ›اد

فاد-هألا ع-ي--م--ج ق--ق--ح ه--نو--ك ،اد--ج
بنا÷ا ن--م ة--سصا--خ ،ه--ن---م ةو---جرŸا
ةباسصإا نم هولخو عاجÎسسلاو Êدبلا
.«بعل يأا

›اد عبرت نوبعÓلا نّمث مهبناج نم
ق-ير-ف-لا Òها-م-ج ن-يد-عاو ،م-ي--هار--بإا
مسسوŸا ‘ دعوŸا ‘ نونوكيسس مهنأاب
مامأا ¤وألا ةارابŸا نم ةيادب ديد÷ا
.ةداعسسوب لمأا

..نومئاضشتم دا–لا راضصنأا
ءا---ف---سص ما----مأا ةرا----سسÿا ى----ل----ع ادرو
Òها-م-ج تا-ق-ي-ل-ع-ت تءا-ج ،ضسي--مÿا
ل-----سصاو-----ت------لا ع------قاو------م Èع دا–لا
ةمئاسشتم «كوب ضسيافلا» يعامتجلا
تف-ل-ت-خا ناو ى--ت--ح--ف ،د--ح د--ع--بأا ¤إا
بلا-ق ‘ تع-م-ت-جا ا-ه-نأا لإا ق-ي-لا-ع-ت--لا
ن---م نو---م---ئا----سشت----م ن----ح----ن »:د----حاو
.«دوعسصلا
ل »:ةراسسÿا هذه لوح بتكام مهاو

رفلا «،«دوعسصلا ىلع رداق قيرف كل‰
ل فاكسصلا مزه عيطتسسي ل يذلا قي
ة-ب-ي-ب-سش م-ج-ح-ب قر-ف مز-ه ع--ي--ط--ت--سسي
دا–او ة--يا--ج--ب ة--يدو---لو---مو ة---يا---ج---ب
.«ضشار◊ا

يدانلا سسيئر نم ةرركتŸا تاءادنلا مغر
ةديلبلا ةيلو نم ضشيمهتلا Êاعي لازي ل دادولا

ضشيمهتلا ةسسايسس نع ديدسشلا مهبسضغ نع كيرافوب دادو قيرفل ÒسسŸا ضسلÛا ءاسضعأا دحا انل Èع
¤إا دوعسصلا ةحنم غلبم ءانثتسسابف ،ةديل-ب-ل-ل ة-ي-ئلو-لا تا-ط-ل-سسلا فر-ط ن-م م-ه-ق-ير-ف ى-ل-ع ة-ق-ب-طŸا
و .اميتنسس يأا ةظحللا دح ¤او يدانلا ةنيزخ قلتت ⁄ ،ميتنسس رايلŸا زواجتت ل يتلاو ةيناثلا ةجردلا

تاطلسسلا فرط نم قيرفلا ىلع ةقبطŸا ضشيمهتلا ةسسايسسل اÒسسفت د‚ ⁄  اننإا »:ثدحتŸا لاق
د-حأل كل-م كيرا-فو-ب دادو ق-ير-ف نّا-كو ،تل-خ م-سساوŸ دو-ع-ت ل--ب مو--ي--لا د--ي--لو ضسي--ل و--هو ،ة--ي--ئلو--لا
،امئاد انثدfi بسسحو .ةيرئاز÷ا ةيوركلا ةطراÿا ‘ يدانلا يسضامو خيرات Úلهاجتم ،ضصاخسشألا

حيلف ديعسس باختنا دعب ةسصاخ ايلاح قيرفلا هيلع Òسسي يذلا فافسشلا عسضولا نم مغرلاب و هنإاف
فرط نم يوسضوفلا Òيسستلا ةسسايسس عفدي لازي ل قيرفلا نأا لإا ،ةيطارقÁد ةقيرطب يدانلل اسسيئر
اهيف ناك يتلا ةيثراكلا مسساوŸا نع هتبسساfi نم افوخ نطولا ضضرأا ةرداغم لسضف مهسضعب ضصاخسشأا

لبق ناك ام ¤إا هتداعإل قيرفلا لقاعم طسسو ةنتفلا عرزي لازي ل رخآلا ضضعبلاو ،قيرفلا ضسأار ىلع
يدهم Ëرك.ةثلاثلا ةجردلا ‘ تاونسس

قيرف مويلا رهظ دعب يقتلي
يدا-----ن-----ب كيرا-----فو------ب دادو
يمت-نŸا لا-سشر-سش ة-يدو-لو-م
ءاقل ‘ ،ثلاثلا مسسقلا ¤إا
ديهسشلا بعلÃ يرجي يدو

fiزا------قر د------م Ãة------ن------يد
هذ---ه Èت---ع----تو ،كيرا----فو----ب
ن--م--سض ةÒخألا ة---ه---جاوŸا
نا---ي---ف---سس بردŸا ةد---ن---جأا
ة-لو-ط-ب-ل-ل اÒسض–  ة--ل--جو--ب
21 موي اهتقÓطنا ةررقŸا

.يرا÷ا يرفيف
دادو--لا ق--ير---ف ن---سشد---ي---سسو
ة-باو-ب ن-م د-يد÷ا م--سسوŸا

ةباتك دح ¤او ،Òخألا بعلÃ نونكع نب م‚
يذ-لا بع-لŸا ة-ط-بار-لا دد– ⁄ ر-ط--سسألا هذ--ه
د-ع-ب ة-سصا-خ ،م-ج-ن-لا ق-ير-ف ه-قو-ف ف-ي-سضت-سسي-سس
ن-ب بع--ل--م ل--ي--هأا--ت مد--ع بعŸÓا ة--ن÷ ضضفر

نب م‚ ةارابم بعلت نا ادج رظتنيو.نونكع
داد-ح ن-ب بع-لÃ ما-مأا كيرا-فو-ب دادوو نو-ن--ك--ع
.ةرديح بعلÃ وأا ةبقلاب

سسماÿا سصبÎلا ماتتخا
يذلا ضسماÿا هسصبرت كيرافوب دادو قيرف ىهنأا

ةنيدÃ ةÒخألا ةسسمÿا مايألا رادم ىلع ىرج
بنا÷ا ىلع ضصوسصÿا ىلع زكر“و ،كيرافوب

.يقيبطتلاو ينفلا
لÓخ دادولا قيرف هجاوي نا رظتنŸا نم ناكو

رارقب هنكل ،ىلفدلا Úع ليج قيرف ضصبÎلا اذه
يذلا رمألا ،رجي ⁄ Òخألا قيرفلا ضسيئر نم
انفرعت ناو قبسس امك ،دادولا ةرادإا بسضغ راثأا

طبسضي نا رظ-ت-ن-يو.ضسمأا دد--ع ‘ كلذ ى--ل--ع
نب م‚ ةهجاوŸ بعل81 ةمئاق ينفلا مقاطلا

هسضوخيسس يذلا ي-ق-ي-ب-ط-ت-لا ءا-ق-ل-لا ن-م نو-ن-ك-ع
بعلÃ لبقŸا Úنثلا موي مهنيب اميف ÚبعÓلا
ضضوخيسس كلذ ل-ب-قو ،كيرا-فو-ب-ب زا-قر د-ي-ه-سشلا
يدو ءاقل لبق نم هيلإا ةراسشإلا قبسس انمك قيرفلا
.لاسشرسش ةيدولوم مامأا مويلا رهظ دعب Òخأا

مويلا رهظ دعب لاسشرسش ةيدولوم هجاوي دادولا
هل  ةيدو ةارابم رخآا ‘

ةيدولا هتايارابم ةلسسلسس ةبقلا دئار متتخا
و ةلسشنخ دا–إا ةارابم اهرخآا تناك يتلا و
لكل فده يباجيإلا لداعتلاب تهتنإا يتلا

ي---سسي---م---ح لا---ب---سشأا ل----سصاو----ي، ة----ك----ب----سش
دعلا ة-ياد-ب-ل ا-ب-سس– ةÒخألا م-ه-تاÒسض–

51 دعب اهتيادب ةررقŸا ةلوطبلل ›زانتلا
.نآلا نم اموي
يدا-ن-ل-ل ي-ن--ف--لا م--قا--ط--لا ج--مر--ب ه--ي--ل--ع و
ةلحرمك ،اقلغم اسصبرت ضضيبألا و رسضخألا
لوخدل نارمع ءاقفر دعتسسي ىتح ةيئاهن

ل--سضفأا ‘ ة--ي--م--سسر--لا ة--سسفا---نŸا را---م---غ
يمسصاعلا قيرفلا م-ي-ق-ُي-سس ثي-ح ،لاو-حألا
Úح ‘ ياد Úسسح--ب نا--ط--ل--سسلا قد--ن--ف---ب
ع-سضو-ل ا-حر-سسم داد-ح-ل-ب بع-ل--م نو--ك--ي--سس
ةياهن ةلوطبلا ةيادب لبق ةÒخألا تاسسمللا
.›ا◊ا رهسشلا
ط--يfi ن--م ة--بر--قŸا ا--نردا--سصم بسسح و
ةرسشعلا ةبارق موديسس ضصبÎلا نإاف دئارلا
رو--ن---لا د---ب---ع بردŸا ز---كÒسس ن---يأا ،ما---يأا

بعللا ةطخ ةسسارد و عسضو ىلع يسسيمح

م-ي-سسر-ت ن-م ه-ن-ك-م--ت--سس ي--ت--لا و ة--ي--ل--ع--ف--لا
ا-ه-ب ل-خد-ت-سس ي-ت-لا ة-ي-سسا-سسألا ة-ل-ي-ك-سشت-لا
.ةلوطبلا ‘ ءارسضÿا ةبيتكلا
⁄ ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا نإا-ف هر-كذ ق-ب-سس ا-م--ك و
ضصبÎلا ة-ما-قإل ر-ق-م دا-ج-يإا ن-م ن-ك-م--ت--ي
و ةلوطبلا ةيادب قبسسي يذلا Òخألا قلغŸا
ا‡، ما--يأا ةر--سشع ة--بار---ق مود---ي---سس يذ---لا
نب بعلم ¤إا ةدوعلل ةبقلا يÒسسم رطسضا

ضصبÎل-ل از-كر-م هرا-ي-ت-خاو  ة-ب-ق-لا-ب داد--ح
.قيرفلل قلغŸا

ةلوطبلا ةيادب اضضيأا وه عيضضي فاطعلب سسرا◊ا
نع طقف امايأا ةعجوم ةبرسض دئارلا ىقلت
اÊ، Ãاثلا ينطولا مسسقلا ةلوطب قÓطنا
،فاطعلب ضسرا◊ا تامدخ د-ق-ت-ف-ي-سس ه-نأا
نم تلو÷ا ¤وأا عّيسضيسس هنأا نّيبت يذلا
نآلا وه و ،ةباسصإÓل هسضرعت بقع ةلوطبلا
‘ Úبا-سصŸا ثلا-ث نو-ك-ي-ل ،جÓ-ع-ل-ل ن-كر-ي
ي-م-ي-هار-ب ع-فادŸا و زو-ي-ق د-ع-ب ق--ير--ف--لا
ه-ت-با-سصإا ةرو-ط-خ ة-جرد دد-ح-ت--ت ⁄ يذ--لا
ن.نامحرلا دبع.دعب

ةلوطبلا ةيادب لبق  ةÒخألا ةيدولا ةهجاوŸا ‘

ضسيمÿا ءافسص ماـمأا مزهني ةديلبلا دا–ا

تاسسمللا عسضي يسسيمح
ةليكسشتلا ىلع ةÒخألا

رامغ ضضوخ لبق
ةيمسسرلا ةسسفانŸا



ةسضايرلا ءادسصأاــه2٤٤1 ةيناثلا ىدامج12 ـل قفاوŸا1202 يرفيف٤0 سسيمÿا
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قÓطنÓل ددÙا خيراتلا ىلع ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تنلعا
لبقŸا ليرفا نم ثلاثلا و Êاث لا يموي كلذو ةينطولا ةلوطبلل يمشسرلا

مشسوŸا ةشسفانم فنأاتشستشس تناكام اذا دعب ةيدا–لا ررقت ⁄ Úح ‘
¤وألا ةلحرŸا نم  ةÒخألاو ةعباشسلا ةلو÷ا دنع تفقوت يذلا طرافلا

¤ا لوز-ن-لا ةرودو( فوا يÓ-ب-لا) ل-ط-ب-لا د-يد– ة-ل-حر-م قÓ-ط-نا ل-ب--ق
يشضاŸا مشسوŸا نع نلعتشس ةيدا–لا نلعتشس تناك اذام وا( نواد يÓب)

م-شسوŸا ل-ط-ب ن-ع ن-ل-ع-ت-شس وا د-يد-ج م-شسو-م ‘ ق-ل-ط-ن-ت  سضي-با م-شسو--م
ةيدنألا دوعشص عم  زاتمŸا مشسقلا ‘ ةÒخألا ةيدنألا لوزن نود يشضاŸا
ثع ديلا ةرك ةيدا–ا مزتعت و  مشسقلا ¤ا ةيناثلا ةجردلا ‘ ةلطبلا
عيم÷ا دعاشسي رارقب جورÿا لجا نم ةيدنألا ءاشسؤور عم عامتجا

يسضاŸا مسسوŸا فانئتسسا لسضفت ةيدنأ’ا
سضعب  نم بعŸÓا ءادشصأا ةديرج اهتدشصر يتلا ءادشصلا سضعب بشسحو
قيشضل ارظن ةلوطبلا فانئتشسا لشضفت ةيدنألا ناف ديلا ةرك ةيدنا ءاشسؤور
قÓطنل ةيفاك نوكت نل رهششا ةثÓثب ةردقŸا و ةيقبتŸا ةÎفلا و تقولا

ل◊ا يشضاŸا مشسوŸا لامكتشسا ‘ ةيدنألا ءاشسؤور ىري و ديدج مشسوم
¤وألا ة-ل-حرŸا ن-م ةÒخألا ة-لو÷ا بع-ل-ت-شس تت-ي-ح ع-ي--م--ج--ل--ل بشسنألا
قرفلا سضعب نا و ةشصاخ  نواد يÓب و فوا يÓبلا ةرود ¤ا ةفاشضإا
ةلهؤوŸا ةرودلا نع كيها-ن ة-ل-ط-ب-لا ة-يد-نأÓ-ل ا-ي-ق-ير-فا سسأا-ك ا-هر-ظ-ت-ن-ت
سسرام رهشش ديلا ةركل ينطولا بختنŸا رظتنت يتلا ةيبŸوألا باعلأÓل
. لبقŸا

نÓــــــــــسصاوي لاــــــــــمأ’ا و طــــــــــسساوأ’ا اــــــــــبختنم
اــــــــــيقيرفا ةــــــــــلوطبل Òــــــــــسضحتلا

هتاشصبرت ةنشس91 نم لقل ديلا ةركل ينطولا بختنŸا لشصاوي
سسرام رهشش  برغŸاب ماقتشس يتلا ايقيرفا ةلوطبل ةيÒشضحتلا
ر--ج◊ا لÓ--خ ه--ل سصبر--ت ن--ما--ث ‘ ر--شضÿا ل--خد ن--يا ل--ب---قŸا
رهشش نم ع-شسا-ت-لا ة-يا-غ ¤ا مود-ي  ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب ي-ح-شصلا

سصبرت سسداشس ‘ لوخدلل طشساولا بختنم دعتشسي اميف يرفيف
ة-شسفا-نŸا سسف--ن--ل  اÒشض–  ير--ف--ي--ف ر--ه--شش ن--م ع--با--شسلا ‘ ه--ل
يروسصنم ةلوخ . ةيقيرفلا

 ةيدنأ’ا و بعسص نوكيسس ةلوطبلا فانئتسسا نأا لاق
’ Áمأات اهنكÚ لاÈيفيرعوب ،يحسصلا لوكوت : 

مدـــــــقلا ةرـــــــــكل حـــــــــمسسن نـــــــــل»
«ةـــــيسضايرلا تاـــــعاقلا ذــــخأاب

ةيدا–لا نا يفيرعوب حبار ةلشسلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا سسيئر فششك
ةدوع اهلÓخ نم نلعت ةشضايرلا و بابششلا ةرازو نم ةلشسارم يأا ىقلتت ⁄

ةيلوؤوشسم لمحتي نم و هقيبطت ةيفيك و يحشصلا لوكوتÈلاو تابيردتلا
اهنكÁ ل و ةيدام ةقئاشض سشيعت ةيشضايرلا ةيدنألا نا و ةشصاخ هنيمأات
انوروك سسورياف راششتنا نم عن“ ةقيرطب يحشصلا لوكوتوÈلا Úمأات

تاباختن’او  يسضايرلا مسسوŸا ماتÿ يفكت نل رهسشا ةثÓث»
«باوبأ’ا ىلع ةيعيرسشتلا

نا  يفيرعوب حبار ةلشسلا ةرك ةيدا–ا سسيئر حشضوأا ىرخأا ةهج نم و
ةيفاك نوكت نل رهششا ةثÓثب ةددÙا و مشسوŸا نم ةيقبتŸا ةدŸا

ب دقŸا زاتمŸا مشسقلا ‘ ةيدنألا ددعل ارظن ينطولا ةلوطبلا ءاهنل
81 نوبعلي قرف ةرششع نم ةعوم‹ لك Úتعوم‹ لكشش ‘ قيرف02

يÓبلا و فوا يÓبلا ةرود ¤ا ةفاشضإا  عوبشسأا81 ةدم بلطتت  ةلوج
نم ن-ير-ه-شش د-ع-ب ل-ير-فا ر-ه-شش ‘ ة-لو-ط-ب-لا تق-ل-ط-نا لا-ح ‘ و نواد
ل-ي-ح-ت-شسŸا ر-ملا و-ه و توا ر-ه-شش ¤ا نو-ل-شصي فو-شسف  تا-ب--يرد--ت--لا

Œتقو ‘ هديشس Áخ طقف ةارابم21 بعل هيف نكÓث لÓعم رهششا ةث
قلغ يعدتشسي رملا نل نابشس◊ا ‘ ةيعيرششتلا تاباختنلا عشضو
تÓ-م◊ا فر-شصت ت– ا-ه-ع-شضو-ل تا-شضا--ير--لا ةدد--ع--تŸا تا--عا--ق--لا
تاشضايرلا ةددعتŸا تاعاقلا ركذب و . ةيباختنلا
تاعاقلا لكششم نوهجاوي مهنا يفيرعوب فششك
ةرك ةيدا–ا بغرت يتلا تاشضايرلا ةددعتŸا
مد-ق-لا ةر-ك بع-ل ل-جا ن-م  ا-ه-ما-ح-ت-قا مد--ق--لا
و يفيرعوب هشضفر رملا وه و تاعاقلا لخاد

flة--يد--نا ى--ت--ح و تا--يدا–لا ءا--شسؤور ف--ل---ت
‘ Êاعت ةيدنألا نا مكحب ةيعام÷ا تاشضايرلا
م-ك-ح-ب ة-ب-ب-يرد-ت-لا سصشص◊ا سصق-ن ن-م ل--شصألا
ةيدنألا لوادت و تاعاقلا ‘ دوجوŸا طغشضلا

ةثÓثلا تاشصاشصتخلا ‘ اهيلع
ه-نا بعŸÓا ءاد-شصا ة-ي-مو-ي-ل ي-ف-ير-عو-ب ف-ششكو
سسيئر ن-م ل-ك ع-م عا-م-ت-جا د-ق-ع مز-ت-ع-ي
ديلا ةرك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا

ى--ف--ط--شصمو نا--ب--ع---ل بي---ب---ح
Ÿة---يدا–لا سسي----ئر ي----ششو

نم ةرئاطلا ةركل ةيرئاز÷ا
بابششلا ةرازو ةلشسارم لجا
م---ه---غÓ---بإل ة---شضا---ير---لا و
ل-خاد دو-جوŸا ط-غ-شضلا-ب
ةدد----ع----تŸا تا-----عا-----ق-----لا
مد------ع و تا------شضا-------ير-------لا
ل-ئا-ه-لا م-ك-لا ا-ه-با-ع-ي-ت--شسا
ن-ل و ة-ي-شضا-ير-لا ة--يد--نأÓ--ل
ةرك ماح-قا بشسا-ن-م نو-ك-ي
. تاعاقلا لخاد مدقلا

ر-ه-شش ع-م ن-ماز-ت-ي-شس ة-شسفا-نŸا ¤ا ةدو-ع-لا نا ي-ششوŸ ى-ف-ط-شصم ف--ششك
و ناشضمر راهن ‘ بعللا ىلع قفاوتشس ةيدنألا تناك نا ملعي ل و ناشضمر
Óف Óيل  امئاق لازي ل يحشصلا رج◊ا ناك اذا اميف  Úمئاشص Úبعلا

Áا بعل نكŸا دعب تايرابŸنوكتشس ةيعيرششتلا تاباختنلا نا امك  برغ
ةلم◊ا لجا نم ةيشضايرلا تاطاششنلا فقو ¤ا يدؤويشس ام يام رهشش
مشسقلا ‘ روكذ ةرئاطلا ةركل ةينطولا ةلوطبلا نا و ةشصاخ ةيباختنلا
تايرابم ةثÓث ¤ا ةفاشضإا بعلت ⁄ ةلوج ةرششع ىدحا اهيف يقب زاتمŸا
‘ تايراب-م ة-شسم-خ م-ه-ل ي-ق-ب-ف ثا-نإÓ-ل ة-ب-شسن-لا-ب ا-ما ة-يرو-ه-م÷ا سسأا-ك
ةيدا–لا سسيئر دجي و ةيروهم÷ا سسأاك نمشض تاءاقل ةثÓث و ةلوطبلا

ر-ملا نا Òغ فور-ظ-لا هذ-ه ل-ك ل-ظ ‘ تاءا--ق--ل--لا ة‹ر--ب ‘ ة--بو--ع--شص
لحب جورÿا لجا نم ةيدا–لاب ةيدنألا ءاشسؤور عامتجا دنع مشسحيشس
يتلا تاشضايرلا ةددعتŸا تاعاقلا سصخي اميفوعيم÷ا مدخي يقطنم
و  يفيرعوب توشص ¤ا هتوشص مشض مدقلا ةرك عم اهتكراششم نك‡ نم
هنا دكا و Òبك سضاشضتكا Êاعت تاعاقلا نل ابعشص نوكيشس رملا نا حشضوأا

ةيريدم ةلشسارم لجا نم بيبح نابعل و  حبار يفيرعوب عم عمتجيشس
تاعاقلا ةكراششم ةلا-ح-ت-شسا-ب و ة-ي-ع-شضو-لا-ب ا-ه-غÓ-با و ة-ما-ع-لا ة-شضا-ير-لا
يروسصنم ةلوخ. مدقلا ةرك عم ةيشضايرلا

: ةرئاطلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر يسشوŸ ىفطسصم

رهسش نوكيسس فانئتسس’ا»
 ةمهŸا بعسصيسس ام ناسضمر

«رخآا اقئاع تاباختن’ا و

 : ةلسسلاةركل ياد Úسسح يدان سسيئر كيكر لامج

 مـــــسسوŸا نوــــــكيسس ةـــــئŸاب59
 رــــظنلا ةداــــعإا بــــجي و صضــيبأا

هنيناوق و يسضايرلا حئاول ‘

 ةــــــيرئاز÷ا ةــــــلسسلا تادـــــــيسس
مويلا نمءادتبا صصبرت ‘

قيفوت ةلشسلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ينقتلا ريدŸا فششك
‘ مويلا نولخديشس ةلشسلا ةركل ينطولا بختنŸا تاديشس نا Êابيشش

و يرا÷ا رهششلا نم رششاعلا ¤ا مودي ›اواطشسب ينطو صصبرت
و ةشسمخ ةود’وب دمfi ينطولا بخانلا ىعدتشسا دق

صصبÎلا اذه نو-ك-ي نا ى-ل-ع  ة-ب-ع’ ن-ير-ششع
ف-قو-ت د-ع-ب تا-ب-عÓ-ل ي-م-ي-ي-ق-ت صصبر--ت

ةلماك ةنشس نم ديزا تابيردتلا و ةشسفانŸا
ةعاقب نهتابيردت تاب-عÓ-لا لواز-ت-شس و

م---ه---شصبر---ت ةÎف لÓ---خ ›اوا---ط----شس
تاشسفانملل يÒشضح-ت-لا و ي-م-ي-ي-ق-ت-لا

يتلا ةيبرعلا ةلوطبلا اه-لوأا ة-مدا-ق-لا
و اهتماقا ناكم ’و اهدعوم دد– ⁄

لق’ ينطولا بختنŸا ناف ةراششإÓل
هشصبر-ت ى-ه-نا رو-كذ ة-ن-شس61 ن--م
يذلا و يحشصلا رج◊ا دعب لوأ’ا

¤ا مرشصنŸا ي-ف-نا-ج82 ن---م ماد
اÒشض– يرفيف نم ثلاثلا ةياغ
. ةيقيرف’ا ةلوطبلل

ةلشسلا ةركل ياد Úشسح يدان سسيئر فششك
نوكت-شس م-شسوŸا اذ-ه سسفا-ن-م-ل-ل ةدو-ع-لا نا

ة-يد-نألا ز--ج--ع--ل ار--ظ--ن  ة--ل--ي--ح--ت--شسم ه--ب--شش
يح-شصلا لو-كو-تÈلا Òفو-ت ى-ل-ع ة-ي-شضا-ير-لا
ز-ج-ع--ت ةÒب--ك لاو--مأا قر--ف--لا ف--ل--ك--ي يذ--لا
تاناعا فعشض لظ ‘ اهÒفوت ىلع ةيدنألا
را-ششأا ىر-خأا ة-ه-ج ن-م و ة--ه--ج ن--م ة--لود--لا
بايغ يه و ةشساشسح دج ةطقن ¤ا كيكر
نويشضايرلا سشيعي و  ÚبعÓلا يم– حئاول
رظن ‘و مه-قو-ق-ح ي-م– ة-م-ه-ب-م ة-ي-ع-شضو
Úبعلا ةيعشضو ةيوشست وه مهألا نا سسيئرلا
نل تاشسفانŸا قÓطنا لبق ىوشصق ةيولوأا
او--ق--ل---ت---ي نا بج---ي ÚفÙÎا Úشضا---ير---لا
مدع ةلاح ‘ و ايموي تابيردتلا ةلوازم ىلع نوÈ‹ مه و ةيرهشش بتاور
مهنل ايموي تابيردتلا روشضح ىلع مهرابجا نكÁ ل ةيرهشش بتاور مهيقلت

سسيئر ىري بابلا اذه نمو يشضايرلا لاÛا جراخ مهفئاظوب Úطبترم
نم ÚبعÓلا يم– Úناوق عشضوو رظنلا ةداعإا ةرورشض ياد Úشسح يدان
 رئاز÷ا ‘ ةشضايرلا ريوطت و ÚبعÓلا رارقتشسا ‘ ةمهاشسŸا لجا
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ا-ي-ق-ير-فإا ·أا سسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن ءا-ه--ت--نا رو--ف
Ãةرود--لا تا--ي---ف---صصت تب---ح---صس ،6002رصص

ينطولا انبختنم ءاجو ،8002 اناغب ةيلاوŸا
اينيغ نم لك تمصض يتلا ةعومÛا نمصض
لهأا-ت-يو ،ر-صضخألا سسأار-لا رز-جو ا-ي-ب-ما-غو
ر-مألا ،ة-ي-ئا-ه-ن-لا راودألا ¤إا Êا-ث--لاو لوألا
«رصضÿا» نوح-صشر-ي نوÒث-ك-لا ل-ع-ج يذ-لا
هتدوع ›اتلابو يراقلا سسرعلا ¤إا لهأاتلاب
رصصم ةرود نع ه-با-ي-غ د-ع-ب تا-ي-ئا-ه-ن-لا ¤إا
ويرانيصس ررك-ت-ي ل ى-ت-حو.6002 ةÒ-خألا
ة---نا---ع---ت---صسلا ” ،ر---صصÃ ةÒخألا ةرود----لا
،›ا-ف-ك لا-صشي-م نا-ج ي-صسنر-ف--لا بردŸا--ب

⁄ يذلا ليغيا نايزم دعبŸا بردملل افلخ
مامأا ةارابم لوأل ادادعتصساو ،Óيوط رمعي
Úتيدو Úترابم ينفلا مقاطلا جمرب ،ينيغلا بختنŸا
.نوباغلا بختنم مامأا ةيناثلاو نادوصسلا مامأا

4 موي نادوصسلا بختنم مامأا ¤وألا ةهجاوŸا ترج
،ليلق روهمج اهرصضحو ،ةيليوج5 بعل5002Ã ناوج
سضا-ير ي-صسنو-ت-لا م-ك◊ا ¤إا ا-ه-تدا-ي-ق تد--ن--صسأا ا--م--ي--ف

نود فدهب ينطولا قيرفلل Òغصص زوفب تهتناو ،يزرح
ءامصسألا سضعب ةدوع لجصس ةارابŸا هذه لÓخ.در
سسرا◊او نارهو ةيدولوم نم هللا دبعوب دواد اهنم
دواد و دودمح دمfiو روزم ةفرعو يواواق سسانول
لوأل ةادانŸا ” اميف ،نارهو ةيدولوم نم هللا دبعوب

قا-فو بعلو را-ت-صسي-نا-ح نار-هو ة-ي-ع-م-ج بعÓ-ل ةر--م
ف-ي-ط-صس قا-فو ن-م ةز-ي-ع-م لدا--عو تا--يد--ج ف--ي--ط--صس
زئاكرب ظافتحلا ” اميف ،فيطصس قافو نم نمومو
يحي Îنعو يروصصن-م د-يز-ي م-ه-ت-مد-ق-م ‘و بخ-ت-نŸا
زا-ف كلذ ن-م م-غر-لا-بو ،جا-ح-ل-ب ر-يذ-نو ةر-قو--ب د--ي‹و
‘ ماهد بعÓلا هعقو در نود فدهب ينطولا بختنŸا
،Òب--ك د--ح ¤إا ة--ل‡ تنا--ك ةارا---ب---م ‘ ،05ـلا ةقي-قد-لا
بخت-نŸا سضا-خ.ةرا-ثإلاو سسفا-ن-ت-لا ¤إا تد-ق-ت-فاو
سسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-صسألا-ب ة-ه--جاوŸا هذ--ه ي--ن--طو--لا

،ل--ي--عا--م--صسا سسيد ،ن--مو--م ،ةز--ي--ع---م لدا---ع ،يواوا---ق
،ه-ل ةارا-ب-م لوا نار-هو ة-يدو-لو-م ن--م روز--م ،،دود--م--ح
ىصسي-ع جا-ح ،(ه-ل-لا د-ب-عو-ب دواد)ف-صسا-ي ،و-ي-صشا Úصسح
،(ه--ل ةارا--ب--م لوا نار--هو ة--ي--ع--م--ج ن--م را--ت--صسي---نا---ح)
Úصسح ،(هل ةارابم لوا فيطصس قافو نم تايدج)ماهد
›افك لاصشيم ناج يصسنرفلا :بردŸا.فÎم
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بخ--ت--نŸا ما--مأا تنا--ك ة---ي---لاوŸا ة---يدو---لا ة---ه---جاوŸا
سسنو-فور-ب سسكا ة-ن-يد-م بع-ل-م ا-ه-ن-صضت-حاو ،Êو-با-غ--لا
دعب.رفصصل Úفدهب نوباغلا زوفب تهتناو ،ةيصسنرفلا

قوذت ينطولا بختنŸا ىلع ىصصعتصسا تايرابم عبصس
مامأا ناك ةينطولا ةليكصشتلل راصصتنا رخاف ،زوفلا ةوÓح

ن-ه-ن-يدÃ ة-نا-بز د-ي-ه-صشلا بع-لÃ يد-ناور-لا بخ-ت-نŸا
ءÓمز لصشف فصسآÓل نكل ،5002 سسرام72 موي نارهو
ة-ه-جاو-م ه-ترا-صسخ-بو ،م-ه-تاÌع-ت-ل د-ح ع-صضو ‘ ةر-قو-ب
ةرئاد جراخ يقب دق ينطولا بختنŸا نوكي نوباغلا
راصصتنا نودب ارهصش رصشع ةعبصس نم Ìكأل تاراصصتنلا
‘ ل-صشف-ي-صس ه-نو--ك ،كلذ ن--م Ìكا ¤ا ةدŸا ع--ف--تÎصسو

ةارابم عبات.اينيغ مامأا ›اوŸا ءاقللا ‘ زوفلا قيق–
لصضف يذلا ىتحو ،ادج ليلق روهمج رئاز÷او نوباغلا

يذلا فيعصضلا ءادألا ¤ا اهتياهن لبق جرخ اهتعباتم
رفصصل Úفده عقو ىلعو ،ناديŸا قوف نوبعÓلا همدق

Ÿا هذه تهتنا نوباغلا ةحلصصŸاهصضاخ يتلا ةهجاو
،يواواق سسانول  :ةيلاتلا ءامصسألاب ينطولا بختنŸا

نم هل ةارابم لوا عيبر حاتفم) ينم يدهم ،ةرقوب دي‹
،Êايز Ëرك ،يماهار-ب ،ي-ح-ي Îن-ع ،(ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-صش
توباتوب ،(فÎم Úصسح) جاحلب ،روزم ،يروصصنم ديزي
.(هل ةارابم لوا قيفر روبج) ماهد ،(فصساي)
›افك لاصشيم ناج :بردŸا
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ترج يتلا اناغ ةرود تايفصصت ينطولا بختنŸا نصشد
يركانوك ةيني-غ-لا ة-م-صصا-ع-لا ن-م ،8002 ما-ع ع-ل-ط--م ‘

ةلو÷ا ن-م-صض ،ي-ن-ي-غ-لا بخ-ت-نŸا ى-ل-ع ا-ف-ي-صض ه-لوز-ن-ب
سضر-ف ي-ح-ي Îن-ع ءÓ--مز عا--ط--ت--صسا ا--ه--لÓ--خو ،¤وأل
رادأا.فاد-هأا نود-ب سضرألا با-ح-صصأا ى-ل-ع لدا-ع-ت--لا
ردهأا اهلÓخو ،›ابيلوك ناموك ›اŸا مك◊ا ةارابŸا

ةيفيك اوفرع ول مهيديأا Úب ناك ازوف «رصضÿا» اوبعل
ة-ل-ي-ط م-ه-ل تح-ي-تأا ي-ت-لا ة-يدد-ع-لا سصر-ف-لا لÓ--غ--ت--صسا
اورطيصس يتلا ¤وألا ةلحرŸا ‘ ةصصاخ ةقيقد Úعصستلا

بختنŸا ءافتكا نم مغرلابو.سضرعلاو لوطلاب اهيف
تف--صصو ة--ج--ي--ت--ن--لا هذ--ه نا لإا لدا--ع--ت--لا---ب ي---ن---طو---لا
ل-ئا-صسو فر-ط ن-م ةدا--صشإا لfi تنا--كو ،ة--ي--با--ج--يلا--ب
يتلا ةطقنلا هذهل اÒثك تلله يتلا ةينطولا مÓعإلا

›ا-ف-ك بردŸا ةدا-ي-ق-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا ا--ه--ب د--ب--ع
نوكيصس مداقلاف تاهيهو تاهيه نكل ،اناغ ¤ا قيرطلا
بخ-ت-نŸا برد-م لا-ق ةارا-بŸا ة-يا-ه-ن بق--عو.ءوصسأا
نكل ،اهلوانتم ‘ ناك ازوف تردهأا هرصصانع نا ينطولا
،لداعتلا ةجيتنب اÒخ رصشبتصسا دقف كلذ نم مغرلاب
قيرفلل باوبألا حتفيصس هنا ىلعو ،مهŸاب هايإا افصصاو
‘ سسفانŸا ناو ةصصاخ ،ىرخأا تاراصصتنا وحن ينطولا
.ءارمصسلا ةراقلا تابختنم ىوقأا Úب نم ›افك رظن

ءا-م-صسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا سضا--خ
،يÒنم يدهم ،ةرقوب دي‹ ،يواواق سسانول :ةيلاتلا

ايناŸأاب فfiÎ بعل ›ذاصشلا يرمعلا ،عيبر —افم
ةارابم لوا اصسنرفب فfiÎ بعل ةدبلوب)هل ةارابم لوا
،فوؤورلا دبع يبارز ،جاحلب ريذن ،يروصصنم ديزي ،(هل
.(روزم)ماهد ،(فصساي) توباتوب
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سساك تايفصصت نمصض ،ينطولا قيرفلل ةيناثلا ةهجاوŸا
مامأا ةيليوج5 بعلÃ تناك ،(8002 اناغ) ايقيرفإا ·ا
اذه اوبعل لاصسأا اهيفو ،يبماغلا بختنŸا
ناج بردŸا لابصشأل درابلا قرعلا Òخألا

Òهام÷ا ءايتصسا تراثأا امك ،›افك لاصشيم
5 بعلم تاجردم نم ةارابŸا تعبات يتلا

Èع È◊ا نم Òثكلا تلاصسأا امك ،ةيليوج
Òثكلا رذح دقو ،ةينطولا مÓعإلا لئاصسو
ءادألا نوك ،ينطولا بختنŸا لبقتصسم نم
رادأا.ÿÒاب رصشبي ل نوبعÓلا همدق يذلا
،ةدو--ع--لا د--م--حا ير--صصŸا م--ك◊ا ةارا--بŸا
يذ لكل حنمف ،هتÓخدت لج ‘ ابئاصص ناكو

ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا ا--ه--م--صسحو ،ه--ق--ح ق--ح
‘ Êايز Ëرك بعÓلا هعقو در نود فدهب
.ةيعرصش ءازج ةبرصض نم57ـلا ةقيقدلا
ينطولا بختنŸا عفر بحاصشلا زوفلا اذهبو
رد-صصت-ي ه-ل--ع--ج ،طا--ق--ن4 ¤ا هد-----ي------صصر

،هتعوم‹
هظوظح نم فعاصض يذلا رمألا

بختنŸا سضاخ.اناغب تايئاهنلا غولب ‘
:ةيلات-لا ءا-م-صسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا
،دودم-ح ،يرو-صصن-م د-يز-ي ،يواوا-ق سسا-نو-ل

د-ب-ع ي-بارز ،يÒن-م يد-ه-م ،ةر-قو--ب د--ي‹
قيفر ،جاحلب ريذن ،›ذاصش يرمع ،فوؤورلا

،(كلŸا دبع دارصش)ماهد ،(روزم) يفياصص
.(توباتوب)Êايز Ëرك

5fƒaªÈ 6002
2 وشساف انيكروب2 رئإز÷إ

ر--صضخألا سسأار--لا رز--ج ةارا--بŸ اداد--ع--ت--صسا
اناغ) ايقيرفإا سساك تايفصصت نم ةثلاثلا ةلو÷ا مصسرب
،Úت-يدو Úترا--ب--م ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا سضا--خ ،(8002
رارغ ىلع.ايبيل مامأا Êاثلاو وصساف انيكروب  مامأا ¤وألا

ا-ن-ب-خ-ت-ن-م فا-صضت-صسا ،ةÒخألا ة-يدو-لا نو-با-غ-لا ةارا-ب-م

سسنوفروب سسكا ة-ن-يدÃ ي-با-ن-ي-كرو-ب-لا هÒظ-ن ي-ن-طو-لا
نوك-لا-ف يد-يد-صس ي-صسنر-ف-لا م-ك◊ا ا-هراداو ،ا-صسنر-ف-ب
طوصش دعب.فدهل Úفدهب وصساف انيكروب زوفب تهتناو
قيرفلل ةفيفخ ةرطيصس طصسو ،فادهأا نودب ىهتنا لوا
ثي-ح ،لوألا ن-ع ر-يا-غ-م Êا-ث-لا طو-صشلا ءا-ج ،ي-ن-طو--لا

بخ--ت--ن--م--ل--ل Úن--ثا ،فاد--هأا ة--ثÓ--ث ل--ي---ج---صست د---ه---صش
.ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل د-حاوو ي-با-ن-ي-كرو-ب--لا
بعÓلا ةطصساوب وصساف ا-ن-ي-كرو-ب لو-يÿ تنا-ك ة-ياد-ب-لا
يذلا تقولا ‘و ، ةارابŸا نم56ـلا ةقيقدلا ‘ وغناي
ةجيتنلا ليدعت نع ثحبي ينطولا بختنŸا هيف ناك
عبصس لبق ةجيتنلا فعاصضي يبانيكروبلا بختنŸاب اذإاو
اذه ،‘و-ك بعÓ-لا ه-ع-قو ة-يا-ه-نل ةر-فا-صص ن-م ق-ئا-قد
،Úير--ئاز÷ا Úب--عÓ--لا ةÁز--ع ن--ع ل--ن--ي ⁄ فد---ه---لا

اولصصاوف
يبانيكروبلا سسرا◊ا ىلع مهطغصض
لبق كلذ هل ناكف ،ةجيتنلا سصيلقت ةيغب ،لاف املوصس
اهدعب ،يفياصص قيفر ةطصساوب ةياهنلا نم قئاقد عبرأا

نود نكل ة-ج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت ة-ي-ن-طو-لا ر-صصا-ن-ع-لا تلوا-ح
Úفدهب وصساف ا-ن-ي-كرو-ب زو-ف-ب ةارا-بŸا ي-ه-ت-ن-ت-ل ىود-ج

ة-ه--جاوŸا هذ--ه ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا بع--ل.فدهل
بعل يبرعلا لامك ،يواواق سسانول :ةيلاتلا ءامصسألاب

fiÎن-ع)ةر-قو-ب د-ي‹ ،ه-ل ةارا-ب--م لوا ا--صسنر--ف--ب فÎ
،فوؤور-لا د-ب-ع ي-بارز ،(ة-فو-ل-ب)يÒن-م يد-ه-م ،(ي-ح--ي
قيفر ،جاحلب ريذن ،›ذاصشلا يرمعلا ،يروصصنم ديزي

ةارا-ب-م لوا ا-صسنر-ف-ب فfiÎ بعل ي-ج-ير-ب ،ي-ف-يا--صص
 .ةميح ،(ةدبلوب)هل
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5 بعلÃ تناك ينطولا قيرفلل ةيناثلا ةيدولا ةهجاوŸا
يصسنوتلا مك◊ا اهراداو يبيللا بختنŸا مامأا ةيليوج
Úفدهب ةينطولا ةليكصشتلا زوفب تهتناو ،يزر◊ا لداع
لوا طوصش دبعب.ليلق روهمج هعبات ءاقل ‘ ،فدهل
دهصشتل ةي-نا-ث-لا ة-ل-حرŸا تءا-ج ،فاد-هأا نود-ب ى-ه-ت-نا
ةحلصصŸ تناك ةيادبلا ،ةلماك فادهأا ةثÓث ليجصست
‘ Êاب-ي-صش د-م-حا بعÓ-لا ة-ط-صساو-ب ر-ئاز-لا بخ-ت-نŸا
سسكع ءاج افده ،Êاثلا طوصشلا نم ةثلاثلا ةقيقدلا

ÚبعÓلا ءادا ىلع رثؤوي ⁄ يذلا رمألا ،بعللا تاير‹
قيفر بعÓلا نك“ دعب نم ةعاصس عبرف ،Úيرئاز÷ا

تايونعم نم عفر افده ،ةجيتنلا ليدعت نم يفياصص
فعاصض قئاقد سسمخب اهدعب  ،›افك بردŸا لابصشأا
يفياصص ناكمإاب ناكو ،ةجيتنلا يÒنم يدهم بعÓلا
يبيللا سسرا◊ا ةعارب لول كلذ نم Ìكا ¤ا ةلغلا عفر
هذه يهتنتل ،Úيرئاز÷ا تلواfi عيم÷ ىدصصت يذلا
هنا ا-م-ل-ع ،فد-ه-ل Úفد-ه-ب «ر-صضÿا» زو-ف-ب ة-ه-جاوŸا

لوا ينصسح ،يواواق سسانول :ةيلاتلا ءامصسألاب اهصضاخ
بعل ديزوب نيÒنم ،رئاز÷ا ةيدولوم نم هل ةارابم

fiÎر--ك ،فوؤور--لا د--ب--ع ي--بارز ،فË بعل رو-م-ط-م
fiÎأا-ب فŸديزي ،(›ذاصش ر-م-ع-لا)ه-ل ةارا-ب-م لوا ا-ي-نا

ر--ما--ع ،(سشا--قو--ب) Êا--يز Ëر--ك ،(جا--ج--ح)يرو---صصن---م
دار-صش)ما-هد ،(ن-مو-م)ي-ف-يا-صص ق-ي-فر ،(سسنو-ي)ةز-عو--ب

›افك لاصشيم ناج يصسنرفلا :بردŸا.(كلŸا دبع
52eÉQS¢ 7002

0 رشضخأ’إ سسأإرلإ رزج2 رئإز÷إ
ةثلاثلا هتهجاوم ،يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا سضاخ
روهمج مامأا ةيليوج5 بعلÃ اناغ ةرود تايفصصت نمصض
‘ ة-بو-ع-صص يأا ي-ن-طو-لا ر-صصا-ن-ع--لا دŒ ⁄ ،ط--صسو--ت--م
زو-ف-لا-ب ،ر-صضخألا سسأار-لا رز-ج بخ-ت-ن-م طا-ق-ن عاز-ت-نا

م--ك◊ا ا--هرادأا ةارا--ب--م ‘ ،Úف--ي--ظ--ن Úفد--ه--ب ه--ي--ل--ع
ىهتنا لوأا طوصش دعب.حاتفلا دبع ماصصع يرصصŸا
عصضاوتŸا ير-ئاز÷ا رو-ه-م÷ا ر-ظ-ت-نا ،فاد-هأا نود-ب
نم66ـلا ةقيقدلا ة-ي-ل-يو-ج5 بع--ل--م ¤إا ر--صضح يذ--لا
سسأارلا رزج بختنم سسراح كابصش دهاصشيل ،ةارابŸا
ةنيدم نبا هعقو ليمج فدهب زتهت وتصسينرا رصضخألا

سسا-ف-نألا ‘و ،ما--هد نار--هو ة--ي--ها--ب--لا
،(98ـلا ة-ق-ي-قد-لا) ةارا--بŸا ن--م ةÒخألا
ة-صصا-صصر يÒن-م يد-ه-م بÎغŸا ه--جو
فدهلا هعيقوتب راوزلا ردصص ‘ ةمحرلا
¤إا «ر--صضÿا» د--ي--صصر ا---ع---فار ،Êا---ث---لا
رد--صصت--ي تا---بو ،ة---ع---با---صسلا ة---ط---ق---ن---لا

بختنŸا سضاخ.اينيغ ةقفر هتعوم‹
ءا--م--صسألا--ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه ي---ن---طو---لا
د-ب-ع ،د-يزو-ب ،يواوا-ق سسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت--لا
د-ي‹ ،يÒن-م يد-ه-م ،ي-بارز فوؤور--لا
رماع  ،جاحلب ريذن ،Êايز Ëرك ،ةرقوب
ي--ف--يا---صص ق---ي---فر ،(نور---م---ع) ةز---عو---ب
د-يز-ي ،(رو-م-ط-م Ëر-ك) ما-هد ،(سسنو--ي)

›افك لاصشيم ناج :بردŸا.يروصصنم

هسضيوعت و ،هتلاقإاب ،ليغيا نايزم بردŸا قح ‘ ذختŸا رارقلا دعب
ل-خد-ي نا ل-مأا ه-ل-كو ،›ا-ف-ك لا-سشي-م ي--سسنر--ف--لا بردŸا--ب ارو--ف
غولبل قيرطلا ديبعت لجا نم ةوقب ،(6002 اناغ) ةيراقلا تايفسصتلا
ةراسسÿا دعب ،كلذ قيق– نم نكمتي نل فسسآÓل نكل ،تايئاهنلا
نا لبق نكل ،ينيغلا بختنŸا مامأا ةيليوج5 بعلÃ اهدبكت يتلا
،اقح’ Úيرئاز÷ا نم ÚيŸÓا ىكبأا يذلا اينيغ ءاقل ىلع فرعتن

ةارابم عم ةÒخأ’ا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم مويلا ةقلح أادبن
خيرات زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف ،نادوسسلا

.«رسضÿا» تايرابم

لÓقتشس’إ ذنم «رشضÿإ» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

7002 ضسرام52 ¤إا6002 ناوج4 نم

ينطولا بختنŸا عم هل ةارابم لوا ›ذاسش يرمعلا^
È 6002متبسس علطم ‘ يركانوكب اينيغ ماما تناك

(8002 اناغ) ايقيرفا ·ا ضساك تايفسصت ءدب لبق ليغيا بردŸا ضضوع ›افك^

8002 ايقيرفا ·ا ضساك تايفسصت ‘ كراسشŸا ينطولا بختنŸا^

هل ةيلود ةارابم لوا ضضاخ رّوزم تافرع^
6002 ماع فسصتنم ‘ نادوسسلا مامأا

«ةملظŸإ» ةفرغلإ نم «رشضÿإ» جإرخإإ ‘ لششفي ›افك

(نوتسسلاو ةسسداسسلا ةقل◊ا)



¤إا ةÁز نب»
اŸاط ؟نويل
ةÁز ن-------ب نأا
⁄ ه--------شسف---------ن
Ó--ف ثد--ح--ت---ي
،ءيشش يأا دجوي
نم نوك-ي-شس ن-ك-ل
يدتري نأا عئارلا

ةرم نو-ي-ل صصي-م-ق
و-ه م-ه-ي ا-م ،ىر-خأا
ل--ب--ق و--ن--ي---ت م---عد ه---نأا
،ىلعألا هلثم هنأل ،يبريدلا
هنأاب ةÁز نب رعششي ⁄ اذإاو

لا---ير ع---م ةد---ي---ج ة---لا----ح ‘
هتدوع نم ة-ل-ك-ششم Ó-ف د-يرد-م
.«نويلل

ايسسراغ يدور
(يسسنرفلا نويل بردم)

.صصخشش فلأا05 لتقم ¤إا يدؤوي ايلاطيإا ‘ ايربلاك ‘ لازلز -3871
.ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولل اًشسيئر نطنششاو جروج باختنا -9871
تايلولل اًشسيئر نطنششاو جروج يكيرمألا صسيئرلا باختنا ةداعإا -2971
.ةيناث ةرودل ةدحتŸا

مدقأا يهو ،نيرتاك تناشس ريد ‘ ةيئانيشسلا ةطوطıا» ىلع روثعلا -9581
نم ةدحاو اهنأا دقتعيو Ëدقلا مظعمو ثيد◊ا هيدهعب لي‚إلا نم ةخشسن
.اهتباتكب لوألا Úطنطشسق روطاÈمإلا رمأا ةخشسن05
يرموغتنوم ‘ ةيكيرمألا ةيلاردفنوكلا تايلولا ءاششنإا نع نÓعإا -1681
بر◊ا ءانثأا كلذو ةدحتŸا تايلولا نع ةقششنم تايلو تشس Úب امابلأاب
.ةيكيرمألا ةيلهألا

.ةيكيرمألا ةينيبيلفلا بر◊ا ةيادب -9981
راطإا ‘ ةيبيللا صسووام ةنيدم ىلع ›وتشست ةيناطيÈلا تاوقلا -1491
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا كراعم
بر◊ا ‘ نيرشصنتنŸا ةداقلا Úب عمج يذلا اطلاي ر“ؤوم حاتتفا -5491
كلذو لششرششت نوتشسنوو تلفزور Úلكنارفو Úلاتشس فيزوج ةيناثلا ةيŸاعلا
.ةدحتŸا ·ألا ةمظنم صسيشسأاتو ايناŸأا مÓشستشسا ةيفيك ديدحتل

صسماÿا د-مfi بر-غŸا كل-م ر-شصق ر-شصا– ة-ي-شسنر-ف--لا تاو--ق--لا -2591
لزعو هناويد ءاشضعأا صضعب لزع اهنم تارارقلا صضعب ذاختإا ىلع هŒÈو
.صساف ‘ Úيورقلا ةعماج صسيئر
ىلع1.6 ةوقب ناتشسكيجاطو ناتشسناغفأا دودح ةقطنم ‘ لازلز -8991
. صصخشش3232 ةافو ¤إا يدؤوي Îخير صسايقم
.Óيوزنفل اًشسيئر زيفاششت وغوه لاÔ÷ا باختنا -9991
ةيروهمج ¤إا اًيمشسر اهمشسا Òغت ةيدا–إلا ايفÓشسوغوي ةيروهمج -3002
.اًديدج اًروتشسد ذختتو دوشسألا لب÷او ايبرشص
.كوب صسيف يعامتجإلا لشصاوتلا ةكبشش عقوم قÓطإا -4002
ةعوم‹ ةرادإا صسل‹ صسيئرك هبشصنم نم صستيغ ليب ةلاقتشسا -4102
.تفوشسوركيام
ةرمللÚ 8102يلحملل ايقيرفإا ·أا ةلوطبب يبرغŸا بختنŸا جيوتت -8102
.هخيرات ‘ ¤وألا

صسÎف-ت عدا--ف--شضلا نا م--ل--ع--ت ل--ه ^
.طقف كرحتت يتلا ةشسيرفلا

ةفارزلا دلوت امدنع نا ملعت له ^
.Îم8.1 ›اوح اهلوط نوكي

نم %52 دقفي بدلا نا ملعت له ^
.يوتششلا هتابشس ‘ نوكي امدنع هنزو

قرغتشسي ادنابلا بد نا ملعت له ^
.نارزيÿا لكأا ‘ ايموي ةعاشس21

و-م-ن-ت ح-ي-شسا-م-ت-لا نا-ن-شسأا نا م--ل--ع--ت ل--ه ^
.ةÁدقلا نانشسألا لدب لدبتشستل رارمتشسإاب

ليفلل يمظعلا لكيهلا نا ملعت له ^
.يّلكلا هنزو نم %51 لّكششي يقيرفإلا

.رحبلا م‚ نم فورعم عون006,1 نم Ìكأا كانه نا ملعت له ^
.تاواغببلا نم فورعم عون023 نم Ìكأا كانه نا ملعت له ^
.راتوألاو تÓشضعلا نم000,04 نم Ìكأا نم نوكتي ليفلا عذج نا ملعت له ^

. ! ًائيشش عقاولا ‘ رشصبت ل ، يكبت ل يتلا Úعلا ^
. ! زوفلا ةذل رشصتنŸا دقفا ، مشستبا اذإا موزهŸا ^
.! راشسي Òغب ىنÒ ‘ Áخ ل ^
.! ىرخأا ةبيشصم ، ةبيشصŸا دنع عز÷ا ^
.! فورح Òغ نم فورعم ةملك ةماشستبلا ^

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

ةيروهمج  ةيمسست تÒغت  ،3002 ةنسس نم مويلا اذه لثم ‘
دوسسألا لب÷او ايبرسص ةيروهمج ¤إا ةيدا–إلا ايفلسسوغوي
ل ،مويلا ددع عم مككÎن نا لبقو ،...اًديدج اًروتسسد ذختتو

:›اتلا ÊوÎكللا عقوŸا Èع انتلسسارÃ اوسسنت
moc.liamg@mirakiddam،انتحفسص رونت مكعيسضاومف

امكو ،مكنظ نسسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو
.مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفسص أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت

ي-ل-ب تم-ل-ح حرا-ب-لا ا-با-ب : ه-ل لا-ق و ود-ن-ع ه-ن-با هءا-ج ل-ي-خ-ب يأا حا-ح-ششم د-حاو ةر-ط--خ
جد005 نم ةقرو ينتيطعأا
.كاعم حزما تنك ›اهدور:بألا اولاق

.(حون /دمfi /ميهاربإا /فشسوي / دوه /صسنوي)ةروشس يهو ،ءايبنأا ةعبشس ءامشسأا لم– Ëركلا نآارقلا نم روشس عبشس ^
..تايآا «3»ـب رثوكلا ةروشس اهرشصقأاو ةيآا «682»ـب ةكرابŸا ةرقبلا ةروشس روشسلا لوطأا ^
.ةلمشسبلا Òغب اذه ،ةدحاو ةرشسك ىلع يوت– يتلاةديحولا ةروشسلا يه (صصÓخإلا) ديحوتلا ةروشس ^
‘ «295»و عفرلا ةلاح ‘ «089» ،تارم «Ë «7072ركلا نآارقلا ‘ درو،Óعو لج «هللا» ةلÓ÷ا ظفل ^

.ر÷ا ةلاح ‘ «5311«وبشصنلا ةلاح

.نيرخآلا دقتنت لإا ءاكذلا ^
.زجاعلا مÓحأا ىف ىوشس ، يحتشسŸا رهظي ل ^

.هشسفن ديفي ائراق نكف ،كÒغ ديفت ابتاك نكت ⁄ اذإا ^
نم صسيل كنم بولطŸا ءادأاب ىفتكت لو ،مدقتلا صصرف نع امئاد ثحبا ^
.افيعشض رشصنت نا لب  ،ايوق رهظت نا رخفلا ^
ا‡ ،مغلاو مهلاو ردكلا نم ةبيرشض اهل ناف ،ةرهششلا ىلع صصر– ل ^

.هءودهو هرارقتشساو هءافشص ردكيو بلقلا تتششي
.رجششلا نم ›اعلا ىوشس ىمرت صسيلف  ،اهفشصاوع تدتششا اذإا حايرلا نا ^

ــه2441 ةيناثلا ىدامج12 ـل قفاوŸا1202 يرفيف40 صسيمÿا

انعم مسستبإا
ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فسض ــــــ
Èتعأاو ارقإا ــــ

تلمأات

يدهم Ëرك :دادعإا

.ةيبرغلا ايناŸأا راششتشسم ،تراهريإا غيفدول -7981
Èع نم لوأاو يكيرمأا رايط صسدنهم ،غربدنل زلراششت -2091
.ةرئاطب يشسلطألا طيÙا

.Êاطيرب لث‡ ،مودزيو نامرون -5191
.يرشصم فوشسليف ،يودب نمحرلا دبع -7191
.يرشصم فلؤوم ،ةبهو نيدلا دعشس -5291
.ةيرشصم ةبتاك ،ةفيلخ راكيوشش -3491
.يتيفوشس مدق ةرك بعل ،Úكيهزويرفي يدانيغ -4491
.يرشصم ينغمو نحلم ،ميل◊ا دبع دامع -0691
.ةيتارامإا ةريزو لوأا ،يمشساقلا دلاخ تنب ىنبل ةخيششلا -2691
.Êاركوأا مدق ةرك بردمو بعل ،فوشساتورب غيلوأا -4691
.ةيبمولوك ةلث‡ ،ايشسراغ اناد -8791
.Êاريإا مدق ةرك بعل ،يقداشص ميهاربإا -9791
ويشسيروامو ينيتنجرأا مدق ةرك بعل ،امشسيديل ولباب -4891
.يليششت مدق ةرك بعل ،اينيب
.يشسنرف مدق ةرك بعل ،نيردروج يرفيج -6891
.›اغنشس مدق ةرك بعل ،›اشسنام ركبوب -8891

: رمحألا ئطاسشلا
›اوح دعبي Úشصلا ‘ Ú‚اب ةنيدم ‘

ل-شصح د-قو ،ة-ن-يدŸا بر-غ Îمو-ل-ي--ك03
ثي-ح ،هر-ظ-ن-مو ه-ع-قاو ن--م ه--م--شسإا ى--ل--ع
باششعألا نم عون ة◊اŸا هتبرت ‘ رهدزت
رهشش نم أادتبا ومنلاب أادبت يتلا ةيرحبلا
ل---شصف لاو---ط ءار---شضخ ى---ق---ب---تو ل---ير---فأا
ثيح فيرÿا لشصف أادبي نا ¤إا ،فيشصلا
نول-لا و-ح-ن لو-ح-ت-لا-ب با-ششعألا نو-ل أاد-ب-ي
وأا داجشسلا نم ةعطق هنأاك حبشصيو ،رمحألا
ةحول هنأاكو ،ئطاششلا لوط ىلع تيكوŸا
.ءارم◊ا ةيعيبطلا رظانŸا نم ةردان
هلمكأاب ئطاششلا حبشصأا هتبارغ ةدشش نمو

fiراوزلا مامأا قل-غ-م و-هو ،ة-ي-ع-ي-ب-ط ة-ي-م
هنم ةÒغشص ةحاشسم ءا-ن-ث-ت-شسا-ب رو-ه-م÷او
دقل .ر-حا-شسلا ئ-طا-ششلا ل-ما-ك ى-ل-ع ل-ط-ت

،ةر--حا--شس ة--حو--ل ¤إا م---ل---عŸا اذ---ه لو–
ف-ل-تfl ن-م حا--ي--شسلاو راوز--ل--ل ًاد--شصق--مو
.Úشصلا قطانم

بلحد ىفطسصم
لو-ب-تو-ف صسنار-ف ة-ل‹ ار-خؤو-م ترد--شصأا
ه-ي-ف تلوا-ن-ت لو-ط-م ار-ير-ق-ت ،ة-ي-شسنر-ف-لا
ن-يذ-لا بنا-جألا Úب-عÓ--لا ل--شضفأاو زر--با
راد-م ى-ل-ع ي-شسنر-ف-لا يرود-لا ‘ او--ب--ع--ل
بعل م-شسا ة-م--ئا--ق--لا تم--شضو ،ه--خ--يرا--ت

ةر-ها-ظ-لا-ب ر-مألا ق-ل-ع-ت-ي و د-ي-حو ي-بر-ع
وأا (ةن-شس36)  بل-حد ى-ف-ط-شصم ،ة-يور-ك-لا

هيدان قاششعل و-ل-ح-ي نا-ك ا-م-ل-ث-م صسو-مو-م
ناك امدنع هتادانم نامÒج ناشس صسيراب
ام ةÎفلا ‘ تاونشس رششع مهيدانل بعلي
زكرŸا ‘ بلحد لح و ،Ú 4791-4891ب
هيدانل همدق ام لشضفب بيتÎلا نم93لا

Úب-ق-ل ه-ل-ي-ن ‘ Òب-ك ل-ك-ششب م-ها-شس ثي--ح
روهم÷ا دنع باقلألا ىلغأا نم نÓظي

،3891 و2891 يماع اشسنرف صساك امه
اهشضاخ يتلا ةارابم762 لÓخ مدق امك
ل-شضف-ب ا-ت-فل ءادأا ،ي--شسنر--ف--لا يرود--لا--ب
ةز-ي-م-تŸا ه-تا-غوار-مو ةر--حا--شسلا هار--شسي
ام افده48 تغلب يتلا ةعئارلا هفادهأاو

ة-ي-شسنر-ف-لا Òها-م÷ا دو-ب--ع--م ¤إا ه--لو--ح
 .ينيتÓب ليششيم يشسنرفلا مجنلل اشسفانم
ةقيدح بعل-م رو-ه-م-ج به-ل-ي بل-حد نا-ك
ة-ير-ح-شسلا ه-تا-شسم-ل--ب صسيرا--ب ‘ ءار--مألا
يج صسا يبلا يبfi ةركاذ لازت ل يتلا

نرق عبر نم Ìكأا رورم مغر اهب ظفت–
و ةÒثكلا ه-فاد-هأا-ب و ةر-ك-لا ه-لاز-ت-عا ن-م
وتششور كينمود يشسنرفلا و اتيلواب ›اغتÈلا دعب يدانلا خيرات ‘ فاده ثلاث هنم تلعج يتلا و ةعئارلا
عبتي ....احيرشص امجاهم صسيل هنا مغر افده89 لجشس امدعب

مويلا ,Gd∏q¡ºq GEfu» GCYƒP H∂p epø GdrÑîrπp}مويلا
hGCYƒP H∂p epø GdréÑrøp, hGCYƒP H∂p

GC¿r GCQOq GEdp≈ GCQrP∫p Gdr©ªôp, hGCYƒP Hp∂
epør apàræáp Gdóqfr«É, hGCYƒP Hp∂ epør

YòGÜp Gdr≤Ñrôpz.

{Gd∏q¡ºq GEfu» GCYƒP H∂p epø GdrÑîrπp,
hGCYƒP H∂p epø GdréÑrøp, hGCYƒP H∂p

GC¿r GCQOq GEdp≈ GCQrP∫p Gdr©ªôp, hGCYƒP Hp∂
epør apàræáp Gdóqfr«É, hGCYƒP Hp∂ epør

YòGÜp Gdr≤Ñrôpz.
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:مويلا مقر

1 ة--ن---سس يأا ‘ :لاؤو---سسلا
نارهو ةيدولوم ق-ير-ف ر-سسخ

ةيدنألل ايقيرفا سساك ي-ئا-ه-ن
ايقيرفا لاطبأا يرود) ةلطبلا

؟(ايلاح

ة-يدو-لو-م ق--ير--ف ر--شسخ:باو÷ا
ةيدنأÓل ايقيرفا صساك يئاهن نارهو
(ايلاح ايقيرفا لاطبأا يرود) ةلطبلا

ءا--جر--لا يدا---ن ما---مأا8891 ة--ن---شس
قرا----ف----ب ي----بر----غŸا يوا----شضي----ب-----لا
ءاشضيبلا راد-لا-ب ه-لدا-ع-ت-ب ،فاد-هألا

1/1 نارهوب ابايإا هلداعتبو0/0

Áا دد-ع م-قر-لا اذ-ه ل--ثŸج-ح ي-ت-لا تار
هيلع دمfi انديشس Ëركلا لوشسرلا اهيف
د-قو ،Ëر-ك-لا ي-ب-ن-لا ،م-ي-ل--شست--لاو ةÓ--شصلا

نب رمع ىكب هلÓخو مظعلا ج◊اب يمشس
Ëر-ك-لا لو-شسر-لا بط-خ ه-ي--فو ،با--طÿا
قلÿا د-ي-شس لا-ق ه-ي-فو ة-فر-ع-ب Úم-ل-شسŸا
مكيلع تم“أاو مكنيد مكل تلمكأا مويلا»
.«مÓشسإلا مكل تيشضرو يتمعن

:Èمسسيد

ــــــــــ مويلا حيرسصت ـــــــ

ميمسصلا ‘ ـــــــــــ
أا-طÿا-ب ا-ن-عو-قو طر-ف ن--م ^

(يكرت لثم) .ملعتن
ها-يا ا-ن-ت--ب--هو ‘ر--سصم بألا ^

(يليزارب لثم) . ةعيبطلا
تمسصي نمو عرزي ملكتي نم ^

.(›اطيإا لثم). دسصحي
.ر-ك-ب-لا ل-سسك-لا ن-با ر-ق-ف-لا ^

(يقيرفأا لثم)
نم ،ينغلا ف-سصن ة-فا-ظ-ن-لا ^

لثم) .بائذلا هلكأات ج-ع-ن-ت-سسي
(Êانوي

 ة–افلا ةروسس
لوأا ي----ه:ة–اف-لا ةرو-سس
رخآا صسان-لا ةرو-شس ا-م-ي-ف ةرو-شس
فورعŸا بيتÎلل ًاقفو ،ةروشس

ا-ما ،ة-ف-ير-ششلا ف--حا--شصŸا ‘
ةلزانلا روشسلا لوأا قلعلا نوكتشس ةلا◊ا هذه يفف ....روّشسلا لوزنل ًاقفو

رشصنلا ةروشس تناك اميف ، ملشستلاو ةÓشصلا هيلع«دمfi انيبن ردشص ىلع
 .اهرخأا

.بلقلا ‘ ةيهارك ¤إا لوحتيف نيرخآلا هاŒ صصقنلاب روعشش ينعي:دق◊ا
.رشصق املك لاط املك يذلا ءيششلا كلذ:رمعلا
.ةاي◊ا ‘ ام لمجأا وهو نوبرÛا لإا هفرعي ل يفÿا رحشسلا:ب◊ا
.رشصتنŸا حÓشسو لششافلا زاكع:ظ◊ا
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١٢٠٢ يرفيف٤٠ سسيمÿأ
ىدامج١٢ ـل قفأوŸأ

ــه٢٤٤١ ةيناثلأ

 عــــــجـــصشأا..بــــــع’ لــــــصضفأا يــــــحاي Úــــــصسح
دادزولب بابصش قصشعأاو ..دتيانوي Îصسصشنام

«ةرهّصشلاب يتايح ‘ ملحأا ⁄و .. ةدحولا ةديرج نم تناك مÓعإ’ا عم يتيادب»

:بعŸÓأ ءأدضصأأ ةدير÷ رأوح ‘ ىوحلب ةبيهو ةيرئأز÷أ ةيمÓعإلأ

دوــــيقلا بــحأا ’ انأاو.. ةـــنهم نوـــــكت نأا لـــبق ّنـــف ةــفاحصصلا^±
ىلعأ’ا يلثم وهو ةقثلا ينحنم قيقد سسيرد ^±

وزغل اهعفد يذلا ببسسلا ..مÓعإلا لا‹ ‘ اهتيادب
يتلا فنعلا ةرهاظ لوح اهفقوم ..يسضايرلا لاÛا
‘ ةيوسسنلا ةسضايرلل اهمييقت.. بعŸÓا ‘ ترسشتنا
يسضايرلا مÓعإلا لا‹ ‘ اهتودق وه نم ..رئاز÷ا
هرسصان-ي يذ-لا ق-ير-ف-لا ..ا-ه-ل ة-ب-سسن-لا-ب بعل ل-سضفأا ..
ىوحلب ةبيهو اهنع حسصفتسس يتلا صصسصقلا نم Òثكلاو
.بعŸÓا ءادسصأا ةديرج لÓخ نم
نويزفلتلأ ‘ تايمÓعإلأ ىمأدق Úب نم تنأأ
؟ةيمÓعإلأ كتيأدب تناك فيك ،يرئأز÷أ
زا-ي-ت-جل ته-جو-ت ا-يرو-لا-ك-ب-لا ةدا-ه-سش ‘ ي-حا‚ د-ع--ب

تح‚و ةفاحسصلل ايلعلا ةسسردŸاب قاحتلإÓل ةقباسسم
،ةبوتكŸا ةفاحسصلا نم مÓعإلا ‘ يتيادب تناكو اهيف
Úتنسس ةدŸ «يسضايرلا ةدحولا «ةل‹ ‘ تلغتسشا نيأا
ةدير÷ يسضايرلا مسسقلا ‘ لمعلل اهدعب تلقتنا مث
اهدعبو تاو-ن-سس6 ةدŸ  ا-ه-ي--ف تي--ق--ب ي--ت--لا ،ءا--سسŸا
.يرئاز÷ا نويزفلتلاب تقحتلا
Ÿخأ أذاÎعإلأ تÓغ نود يضضايرلأ مÒ؟ه
ةرك تسسرام نأا و قبسس انأاف ،لسصألا ‘ ةيسضاير يننأل
ةسصاخ تاسضايرلا لكب ةمتهم تنك انأاو ،يرغسص ‘ ديلا
تانينامثلا تاونسس ‘ ينطولا بختنŸا نأل ،مدقلا ةرك
مÓعإÓل تهجوت اذهل و،ةÒبك تازا‚إا قّقح دق ناك
.يسضايرلا

ةضشاضش ىلع كل روهظ لوأأ ناك ىتم
؟نويزفلتلأ
،يسضاير عوبسسأا ةسصح لÓخ نم8991 ةنسس كلذ ناك
تن-كو ي-سسي-ئر-لا مد-قŸا و-ه ي-جارد ظ-ي-ف-ح نا--ك ن--يأا
.رباج ناسسح ليمزلاو انأا هتقفرب

نويزفلتلأ ‘ ا-ه-تد-ّل-ق-ت ي-ت-لأ بضصا-نŸأ ي-ها-م
؟يرئأز÷أ

ةدŸ ءا-سسŸا ةد-ير-ج ‘ م-سسق ة-سسي-ئر بسصن--م تل--غ--سش
انأاو ،تاونسس ةسسمخ ةدŸ ريرحتلا صسيئر ةبئان مث ،ةنسس

.ÚققÙا ةÒبك بسصنم لغسشأا ايلاح
ِتيفتكأ كنأأ مأأ ةضضايرلأ Úضسرامُت ِتنك له
؟طقف اهيلع قيلعتلاب
اهنيح اّنكو ،يوناثلا ‘ ةسضايرلا تسسرام دقل ..معن
،تاسضايرلا فلتfl ‘ تايوناثلا Úب تاقباسسم يرجُن
انيلع فرسشُت تقو كلذ ‘ تناك ثيح ،ديلا ةرك اميسس
ق-ير-ف-لا ‘ ةÁد-ق ة-ب-عل ا--ه--سسف--ن ي--ه تنا--ك ة--برد--م
يفغسشو ةفيلحوب ةيهب يهو ديلا ةركل  يوسسنلا ينطولا
.اهلÓخ نم ناك ةسضايرلا هذهب

ةرك تايرابم ىلع ىوحلب ةبيهو  تقّلع له
؟مدقلأ

مد-ق-لا ةر-ك ‘ ط-ق-ف ةد-حاو ةارا-ب-م ى-ل-ع تق-ّل--ع م--ع--ن
قيرفلا بعل كاذنآا،ل-ج-سست ⁄ ف-سسأÓ-ل ن-ك-ل ،ة-يو-سسن-لا
..يقير-فإا بخ-ت-ن-م ما-مأا ةارا-ب-م مد-ق-لا ةر-ك-ل ي-ن-طو-لا
ةرك تايرابم ىلع قلعت تناك تاحرف نب ىليل ةليمزلا
ة-م-ه-م ا-ه-يد-ل نا-ك نأا مو-ي-لا كلذ فد-سص ن--ك--ل ،مد--ق--لا
ىلع قلعأا يننأا مكحب اهنم لدب قيلعتلا ينم بلُطف،
ةرم لوأل اهيلع تقّلعو تعّجسشت ،ىرخألا تاسضايرلا
ليجسستلا نع تثحب Úموي رورم دعب و كلذ ‘ تقفوو
.فسسأÓل اهليجسست متي ⁄ هنأا ÊوÈخأاو

؟مدقلأ ةرك Úعباتت له
صسيل ةيبعسش Ìكألا ةسضايرلا يه مدقلا ةركف ديكأا معن
.اهبحي لكلاو ⁄اعلا لك ‘ لب رئاز÷ا ‘ طقف
؟رئأز÷أ ‘ هنيرضصانت يذلأ قيرفلأ وه نم
.ددرت نودب دادزولب بابسش
؟نطولأ جراخ لضضفŸأ كقيرف نع أذام
.دتيانوي Îسسسشنام عجسشأا انأا
ةبضسنلاب خيراتلأ ‘ يرئأزج بعل لضضفأأ
؟كل
.عزانم نودب Úسسح يح اي وه › ةبسسنلاب بعل لسضفأا

؟⁄اعلأ ‘ بعل لضضفأأ نع أذام
  ..ديكأا انودارام
؟اهيلع تقلع ةأرابم لضضفأأ يهام
›وÎبلا عمÛا Úب ديلا ةركل رئاز÷ا ةلوطب تناك
.2102 ‘ ةدكيكسس ةبيبسش لمأا قيرفو
Ÿ؟أذا
ع-مÛا ق-ير-ف ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ةد-ك-ي-ك-سس ل-مأا  ق-ير--ف نأل
تناك ةدكيكسسو ،ةÒبك تايناكمإا هل نكي ⁄ ›وÎبلا

ÚبعÓلاو ن-يو-ك-ت-لا ‘ ة-سسرد-م ،د-ي-لا ةر-ك ‘ ة-سسرد-م
تاراهم مهيدل ناك Úبردم اوحبسصأا نم مه ىمادقلا
تابوعسص ةّدع قلخ دق قيرفلا ناكو ،ةÒبك تايناكمإاو
تعّت“ ا-نأاو ة-ل-ي-م-ج ةارا-بÃ او-ما-ق ›وÎب-لا ع-م-ج-م-ل-ل
.كلذك روهم÷او اهيف اÒثك

ةرهاظ يضشفت انظحل ةÒخألأ ةنوآلأ ‘
وهام ،Òبك لكضشب بعŸÓأ ‘ يظفللأ فنعلأ
؟كيأأر ‘ ببضسلأ

،بعŸÓا لك ‘ اÒثك ةلوادتم ةرهاظلا هذه حيحسص
ببسسلاو مدقلا ةرك بعÓم ‘ Èكأا ةبسسنب  اهد‚ نكل

ا-ن-ن-يد ن-ع ا-ند-ع-ت-با و ا-ن-قÓ-خأا ن-ع ا-ن-ي-ل--خ--ت ا--ن--نأا و--ه
يه ءادوسسلا ةيرسشعلا تاونسس نوكت دقو ،انتادقتعمو
يرئاز÷ا باسشلا  نأل  عمتÛا ىلع ايبلسس ترثأا يتلا
‘ تيقب افورظ ءايسشأا صشاع اÃر Òغسص ناك كاذنآا
ثي--ح كلذ ‘ رود ةر--سسأÓ--ل كلذ--ك ،مو--ي--لا د◊ ه--ن--هذ

د-ع-ي ⁄ ف-ن-ع-لاو ا-هدلوأا ة-ي-بر-ت ‘ نوا-ه-ت--ت تح--ب--سصأا
‘، عراسشلا ‘ ىتح لب بعŸÓا ىلع طقف رسصتقي
.ناكم لك ‘و صسرادŸا

لئاضسو ‘ يوضسنلأ رضصنعلأ دوجو Úعجضشت له
؟ ةيضضايرلأ مÓعإلأ
تادقتعم مكحب قباسسلا ‘ ابعسص ناك كلذ نأا مغر ديكأا
ركح ةسضايرلا نأا ىري ناك يذلا يرئاز÷ا عمتÛا

ا-ن-ظ-حل ةÒخألا ة-نوآلا ‘ ن-ك-ل ،ط-ق-ف ل--جر--لا ى--ل--ع
ىرن ثيح ،يرئاز÷ا عمتÛا ةيلقع ‘ اÒبك احtتفت
ا-ه-ل-غ-سشت Úي-سضا-ير-لا Úي-مÓ-عإلا ن--م ةÒب--ك ة--ب--سسن نأا
دهاعŸا نم تاجرختŸا  بلغأا نأا ظحÓن ذإا ،ءاسسنلا
صصو-سصÿا اذ-ه ‘و،ي-سضا-ير-لا م-سسق-لا ¤إا ن--ه--جو--ت--ي
رارمتسسا-ب او-ل-م-ع-ي نأا Úجر-خ-تŸا با-ب-سشلا ن-م بل-طأا

ط-ق-ف ي-ن-ع-ت ل ة-ي-مو-ج-ن-لا-ف ،م-هاو-ت-سسم Úسس– ى-ل--ع
‘ فاÎحلا يه لب نويزفلتلا تاسشاسش ىلع روهظلا
روهم÷او يفحسصلا Úب طبر-ت ي-ت-لا ة-قÓ-ع-لاو،ل-م-ع-لا
ل-غ-ت-سسي نأا لوا-ح-يو ه--ع--م ل--ما--ع--ت--ي يذ--لا ي--سضا--ير--لا
.هل ةحاتŸا تايناكمإلا

ةيوضسنلأ ةضضايرلأ ىوتضسم ميقت فيك
؟ةيبرعلأو ةيرئأز÷أ

قيبطت عم ةيوسسنلا ةسضايرلا ةيادب تنمازت ،رئاز÷ا ‘
تنا---ك ثي---ح ،7791 ما-ع-ل ي-سضا-ير--لا حÓ--سصإلا نو--نا--ق
ل-ف-ك-ت-ت ن-م ي-ه ة--ي--مو--م--ع--لا تا--سسسسؤوŸاو تا--ئ--ي--ه--لا
ة-سضا-ير-لا ا--ه--ن--ي--ح تنا--ك و ،ة--ي--سضا--ير--لا ة--سسرا--مŸا--ب
نكل ،ةيوسسنلا ةسضايرلل ةبسسنلاب نازÿا يه ةيسسردŸا

ا-ه-ب ل-ف-ك-ت-لا ن-ع ة-لود-لا تل-خ--ت اŸ ةÒخألا ة--نوآلا ‘
‘ صصقنو ة-يدا-م ل-كا-سشم ن-م Êا-ع-ت ة-يد-نألا تح-ب-سصأا
يوسسنلا عر-ف-لا-ب ا-م-ئاد ي-ح-سضت تح-ب-سصأا تا-ي-نا-ك-مإلا

ةيوسسنلا ةسضايرلاب عفد ام اذهو ›اجرلا عرفلا باسس◊
.ءادأÓل مات بايغو رقهقتلا ¤إا

؟تاقياضضŸ تضضرعت له
.تاقياسضم يأل تسضرعت نأا › قبسسي ⁄ ل
كتايح ‘ هل تضضرعت فقوم بعضصأأ وه ام
؟ةينهŸأ

Áلمعلل لّقنتأا تنك امدنع صسانلا تارظن نوكت نأا نك
ءاسسن كانه نكي ⁄ ةÎفلا كلت يفف ةعم÷ا موي ‘

ي-سشمأا تن-ك ا-نأا-ف،تقو-لا كلذ ‘ ن-جر-خ--يو ن--ل--ق--ن--ت--ي
نا--ك اذ--هو ›و---ح صسا---ن---لا تا---ق---ي---ل---ع---ت---ل ع---م---ت---سسأاو
كانه ناك هلل دم◊او تقولا رورم عم نكل،ينقياسضي
. Ìكأا Úمهفتم صسانلا حبسصأاو حتفت
ناكو ،› ادج ديفمو ابعسص هÈتعأا رخآا فقوم كانه و
قيلعتلا ءانثأا كلذو قيقد صسيرد ليمزلا عم › ثدح دق
،ديلا ةركل ⁄اعلا صسأاك تايرابم تايرابم ىدحإا ىلع
،قيلعتلا لم-كأا نأا ي-ن-م بل-طو ق-ي-ل-ع-ت-لا-ب و-ه أاد-ب ثي-ح
لوألا طو-سشلا ة-يا-ه-ن د-ع-ب، ع-ي-ط-ت-سسأا ل ي-ن-نأا ه-ت-ب--جأا--ف
ة-ياد--ب را--ظ--ت--نإا ‘ ةو--ه--ق--لا بر--سشل بهاذ ه--نأا ÈÊخأا
Êاثلا طوسشلا أادب هل يراظتنا ةÎف ‘و Êاثلا طوسشلا
اذهب ماق هنأا تملع ةياهنلا ‘و انأا تقّلعف دعي ⁄ وهو

. يسسفن ىلع دامتعإلاو قيلعتلا ىلع ÈÊجي يك ادمع
مÓعإلأ ‘ كتنهم Úب قيفوتلأ تعطتضسأ فيك
؟ةيرضسألأ ةاي◊أو
يننأا ثيح،كلذ ‘ ةÒبك ةبوعسص ينهجاوت ⁄ هلل دم◊ا
. ةلئاعلا نم معدلا تيقلت

؟ كجوز نم معدلأ تيقلت له
تيقلت و يلمع ةعيبطل امهفتم ناك يجوز هلل دم◊ا

رارمتسساب ينعجسشي وهف ،ادنسس › ناك، معدلا لك هنم
. ءانبألا تلاغسشناب ةيانعلا ىلع Êدعاسسيو
؟هيلع Úمدنت ئيضش Ìكأأ وه ام
مÓعإلا ‘ لمعلا نأا حيحسص، ئيسش يأا ىلع مدنأا ل انأا

اذ-ه بحأاو ،ة-عا-ن--ق ن--ع ه--تÎخإا ي--ن--ك--ل اد--ج بع--ت--م
ن-يدا-ي-م ‘ ل--م--ع--ل--ل صصر--ف يد--ل تنا--ك اÒث--ك لاÛا
ةد-ي-ق--م نو--كأا نأا بحأا ل ا--نأا--ف ل--ع--فأا ⁄ ن--ك--ل ،ىر--خأا

ن-م ل د-ح وأا تقو ا-هد-ن-ع صسي-ل ة-فا-ح--سصلاو تقو--لا--ب
› ةبسسنلاب ةفاحسصلاو ،ةيناكŸا لو ةينمزلا ةيحانلا

. عدبي يفحسصلاف ةنهم نوكت نأا لبق نف
؟ينهŸأ كرأوضشم ‘ كل ىركذ لمجأأ
ىركذلا نكل ،ةليم÷ا تايركذلا نم ديدعلا يدل هللاو
باعلألا ةيطغتب انمق امدنع يه › ةبسسنلاب لمجألا
.2102 ‘ ندنل ‘ ةيبŸوألا

؟ثدح أذام
ي-قا-ب ع-م اد--ج فfiÎ ل--م--ع--ب ا--ن--م--ق ،Ú◊ا كلذ ‘

نمو ةيطغتلا ثيح نم ،Úينقتلاو Úيفحسصلا ءÓمزلا
ةيرئازج تاءافك ىلع انفرعت كلذك عيسضاوŸا ثيح
ندنل ‘ تثدح ىرخأا ىركذ كانه .جراÿاب ةدجاوتم
رخآا يئاهن و، ةرئاطلا ةرك ‘ يئاهن لÓخ كلذ و ،اسضيأا

قيلعتلا ّيلع بجو اهنيح ،مويلا صسفن ‘ ديلا ةرك ‘
Úب ةرئاطلا ةرك ةارابم ءاهتنإا درجمبف ،ÚتارابŸا ىلع
ةارابم ىلع قيلعتلا ‘ ةرسشابم ُتأادب،ليزاÈلاو ايسسور
ًةفدسص Ú◊ا كلذ ‘ ،ايتاوركو اسسنرف Úب ديلا ةرك
ملف ددÙا تقولا نم Ìكأا ¤وألا ةارابŸا تقرغتسسا
ةارا-بŸا تأاد--ب--ف ر--سضحأا وأا حا--ترأل تقو يأا › ى--ق--ب--ي
ل-م-جأا ن-م ى-ق-ب-ت › ة-ب-سسن-لا-ب هذ-ه-ف ةر-سشا-ب-م ة-ي-نا-ث--لا
. بعتلاو رتوتلا مغر يتايركذ
؟ىركذ أأوضسأأ نع أذام
فقوم أاوسسأا نوكي نأا نكÁ رطق ‘ فقوم يعم ثدح
ديلا ةرك ةلوطب ةيطغتل كانه ¤إا تلقتنإا،› ةبسسنلاب
Òبك غلبم ا-ه-ب نا-كو دو-ق-ن-لا ة-ظ-فfi ة-عا-سضإا-ب تم-ق-ف
ئيسش يأا نود تيقب ينعي، اهيف يعم هلمحأا ام لك ناكو
و-هو ه-ل-لا ءا-سش ا-م نا-سسنإا كا-ن-ه نا-ك ه-ل-ل د--م◊ا ن--ك--ل

..ءÓمزلاو انأا يتفاسضتسساب ماق كانه نطقي يرئازج
Úب ن-م ا--سضيأا ا--هÈت--عأا ا--ه--ي--ف تسضر--م ةÎف كا--ن--هو
. ةئيسسلا يتايركذ
؟مÓعإلأ لا‹ ‘ كتودق ناك نم
ةدحولا ‘ تنك امدنع اÒثك تملعت ةقيق◊ا ‘ انأا
مهب ترثأات صصاخسشأا ةدع كانه ناك دقف يسضايرلا
.فيرسش لسصيفو ،ةليوروب Úسساي، مهزربأا
اينهم Èتعي يذلا قيقد صسيرد كانه ناك نويزفلتلا ‘و
،ةيلاعلا هقÓخأاب اسضيأا زاتÁو دود◊ا دعبأل افfiÎ و
ÈنŸا اذه نمو اÒثك نيرخآلا ةدعاسسم بحي هنأا امك
. يتايحتب هل هجوتأا
مÓعإلأ ‘ كتنهم Úب ديدج نم تÒخ ول
؟كدر نوكيضس فيك ةديدج ةنهمو
نع هتÎخا دقف ددرت نودب يسضايرلا مÓعإلا راتخأاسس
.ةمات ةعانق

؟ةرجهلأ ‘ تركف له
ةسصرف يدنع تناك دقل،ادبأا ةرجهلا ‘ ركفأا ⁄ انأا
. تارابتعإا ةدعل ُتسضفر يّنكل كلذل

؟يهام فرعن نأأ عيطتضسن له
رئاز÷ا ‘ تناك يتلا يجوز ةنهم وه يسسيئرلا ببسسلا
كلذ ‘ با-هذ-لا ‘ Òك-ف-ت-لاو ا-هÒي-غ-ت ع--ي--ط--ت--سسي لو
تنب يدنع تناك كلذك،ينم ةينانأا نوكتسس تناك تقولا

ةجوزتم Òغ تنك ول ينعي Òيغتلا تقو نكي ⁄و ةÒغسص
Áكفأا ⁄ نكل نكuادبأا اهيف ر.
ىوحلب ةبيهو يعبتتمو يبÙ ةÒخأأ ةملك
Úيفحسصك مدقنو روهمجلل ءايفوأا هللا ءاسشنإا ىقبنسس

ةقيق◊اب روهم÷ا ¤إا برقتلا لواحنو ةيمومع ةمدخ
با--ب--سشلا Úي--ف---ح---سصلا ن---م بل---طأاو،نارودو xف---ل نود

fiن--م ةدا--ف--ت--سسلا ة--لوا Œم-هو-ق-ب-سس ن--يذ--لا برا ‘
ن--ع اود--ع--ت--ب--يو ع--سضاو--ت---لا---ب او---م---سست---ي نأاو ناد---يŸا
ةا-ي-ح-ل-ل دو-ع-نو ءا--بو--لا ا--ن--ع ع--فر--ي نأا ى--ن“و،رور--غ--لا
ةديرجك كلذك متنأا ق-ي-فو-ت-لا م-ك-ل ى-ن“أاو .ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا

. قلأاتلاو ديزŸا مكل ىن“أا ةديدج
كل قيفوتلا لكو كردسص ةعسس ىلع ةبيهو كل اركسش
.اسضيأا


